
Aan : de Vogelwerkgroepen 
Van: Nico de Haan. 
3 augustus 2016 
Betreft: Zeiss-Vogelkijkavonden. 
 
Beste mensen, 
 
Het ligt in de bedoeling dit najaar 2017( drie) en volgend voorjaar 2018 weer (drie) publieksavonden te 
organiseren in samenwerking met Vogelwerkgroepen.  
De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst met eventueel ook een reservering voor 
het volgend winterseizoen 2019/20 
 
Voor verder informatie verwijs ik u naar onderstaande email. Graag voor 1 september de aanvragen voor 
najaar 2017 en voor 1 oktober de aanvragen voor voorjaar 2018. 
 
Met vriendelijke groeten en wie weet tot ziens, 
Nico de Haan (Ambassadeur Vogelbescherming) 
VogelkijkCentrum Nederland. 
 
KOM NAAR DE ZEISS-VOGELKIJKAVOND MET NICO DE HAAN EN… 
WIN EEN VERREKIJKER! 
 
GEORGANISEERD IN SAMENWERKING MET VOGELWERKGROEP ……………….. 
 
ZEISS-VOGELKIJK AVONDEN. 
 
Het doel van de avonden is het genieten van vogels kijken centraal te stellen en als nevendoel duidelijk te 
maken dat Vogelbescherming en Zeiss e.a  daar goede bondgenoten bij zijn. 
 
Voor de betreffende vogelwerkgroep moet het een goede gelegenheid zijn om zich aan een breder 
publiek te presenteren en zich te profileren en eventueel nieuwe leden te werven. 
 
De Vogelwerkgroep zorgt voor een zaal van 100 a 200 man en probeert die, in samenwerking met Nico’s 
Nieuwsbrief en Zeiss en met behulp van posters en persberichten, te vullen. Verder zijn er voor de 
Vogelwerkgroep geen kosten aan verbonden.  
 
De avond bestaat uit: 
 
19.30 zaal open en koffie klaar. 
 
20.00 uur  
Een korte inleiding van de gastheer: de vogelwerkgroep. Wat doen ze en waarom is het zo leuk en nuttig 
om je bij de vogelwerkgroep aan te sluiten. 
 
20.10 
Voor en na de pauze een PowerPoint presentatie naar keuze van Nico de Haan : 
U kunt kiezen uit:  
HAPPEN EN STAPPEN IN VOGELAND 
KROMME SNAVELS EN SCHERPE KLAUWEN 
PERSOONLIJKE REIS DOOR EEN EEUW VOGELBOEKEN MET NICO 
TRUCKJES LIST EN BEDROG IN VOGELLAND 
GAAIES BESTAAT NIET. (over kraaiachtigen) 
MAAK VAN UW TUIN EEN VOGELPARADIJS 
KORTE IMPRESSIE ACHTER DE SCHERMEN VAN DE SERIE “BAARDMANNETJES”. 
20.50 
Een korte vogelquiz waarmee je een kijker kunt winnen. Kort info over kijkers. 
 
21.00 uur 
PAUZE. 
Kennismaking met de producten van Zeiss e.a.. 
En eventuele ander stands (Vogelwerkgroep etc.) 
 
21. 30 uur. 
TWEEDE POWERPOINT PRESENTATIE NAAR KEUZE 
 
22.15uur Afsluiting en bekend maken prijswinnaar. 
 
22.30 einde. 


