Beste leden,
Kijken jullie deze dagen ook zoveel omhoog? Nou wij wel. Gelukkig is het per vandaag mooier weer geworden en
zullen de gierzwaluwen weer vaker in de lucht te zien zijn boven de kolonies.
We hebben jullie in de vorige Nieuwsbrief een bijeenkomst beloofd. En die komt er ook.
Morgenmiddag (zaterdag 29 mei 2021) kunnen we elkaar ontmoeten en spreken in een Zoom-meeting.
De bijeenkomst duurt van 14.00 – 17.00 uur. (inloop vanaf 13.45 uur) Je kan hem op de computer volgen, maar ook
op de telefoon.
We hebben geen strakke agenda.
We willen we ruimte maken voor vragen over de resultaten van de enquête die we in de vorige nieuwsbrief hebben
laten zien.
De officiële stukken van de vereniging hebben jullie in de vorige Nieuwsbrief gekregen. Daar is verder geen
commentaar op gekomen, dus we gaan er maar vanuit dat ze stilzwijgend zijn goedgekeurd. De bijeenkomst is
verder geen ledenvergadering, er kan niet gestemd worden, maar complimentjes en tips zijn altijd welkom.
We willen vooral de ruimte geven om met elkaar over gierzwaluwen te praten. We kunnen ideeën uitwisselen over
het slechte of mooie weer en wat dat doet met gierzwaluwen, hoe gierzwaluwen omgaan met maar één jong, wat we
doen aan onderzoek naar de temperatuur in de gierzwaluw-nestkasten, enzovoort. Het zou ook leuk zijn als jullie ons
een blik kunnen geven van de nestkasten die je zelf hebt en van de camera’s in de nestkasten als je die hebt. Of ons
wil vertellen wat je zelf hebt gezien of meegemaakt.
Als intermezzo gaan we naar buiten om de gierzwaluwen in levende lijve te kunnen zien.
Ik hoop dat jullie er net als wij zin in hebben.
Als je je even opgeeft bij voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl dan ontvang je een email met een link om de
bijeenkomst in Zoom te kunnen bijwonen.
Tot morgen!
Rick
Margreet
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