Landelijke Dag gaat online

Virtuele vlinderdag
Weet u het nog? Het was helemaal aan het begin van de coronapandemie: 5 maart 2020. Van
een crisis was nog niet echt sprake. Ja, er waren wat wintersporters ziek teruggekeerd. Maar
er waren nog geen Italiaanse toestanden en Brabant vierde gewoon carnaval. En ook de
Landelijke Dag van De Vlinderstichting ging door. Wat we toen nog niet wisten, was dat die
crisis er wel degelijk aan zat te komen. Wat een geluk dat we toch al besloten geen handen te
schudden bij de ingang!

Bijna een jaar later staan we voor de vraag: wat
doen we met de Landelijke Dag? Niet met z’n allen in
Wageningen, zoveel is duidelijk. Maar inmiddels zijn
we aardig bedreven geraakt in online vergaderen en
worden heel wat symposia en congressen via internet
gehouden. Clubs als Sovon en Zoogdiervereniging
hebben hun Landelijke Dag op die manier gehouden.
En dat is wat wij ook gaan doen: op zaterdag 6 maart
aanstaande. Geen hele dag, want een ochtend online is
wel vermoeiend genoeg!

Kansen

Natuurlijk heeft een online Landelijke Dag zijn beperkingen. Want van een ontmoetingsdag als andere
jaren kan geen sprake zijn. Maar het biedt ook extra
mogelijkheden. Bijvoorbeeld om kleinere parallelsessies te houden. Om polls te houden. Om vragen te
beantwoorden. Kortom, om u meer te betrekken bij
de inhoud. Nog meer voordelen: de Landelijke Dag is
helemaal gratis en u hoeft er niet voor te reizen.

Wat gaan we doen?

Ook dit jaar komt de vlinder- en libellenstand uit. Hoe
gaat het met onze dag- en nachtvlinders en libellen?
Daarover gaat een van de blokken. Ook is er een blok
over bermbeheer, waarin uiteraard aandacht is succes-

sen als ons keurmerk Kleurkeur, maar ook voor beheer- Tekst:
problemen – denk aan het wegmaaien van het donker Liesbeth van Agt
pimpernelblauwtje vorig jaar. Daarnaast zijn er films en De Vlinderstichting
willen we onze projectleiders de kans geven met u te
delen met welke interessante projecten ze bezig zijn.
Op het moment dat dit blad naar de drukker moest,
was het programma nog niet helemaal rond. Uiteraard
houden we u op de hoogte via de nieuwsbrief en onze
website www.vlinderstichting.nl/landelijke-dag. Daar
kunt u zich ook aanmelden. Wij rekenen weer op een
groot publiek.

Hulp geboden!

Bent u nog niet gewend aan online bijeenkomsten?
Geeft niets. Met iedere computer, laptop, tablet
of smartphone kunt u meedoen. Wij zullen zorgen
voor duidelijke instructies en handleidingen en
een helpdesk. En een oefensessie in de week vóór
de Landelijke Dag. Zodat (bijna) iedereen met een
computer, tablet of mobiele telefoon met wifi/internet kan meedoen. Aarzel niet en meld u aan op
www.vlinderstichting.nl/landelijke-dag.

Dit jaar in de Junushoff geen volle zaal, maar hopelijk wel volle bak online.
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