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Open dag Vogelklas op zondag 3 juni 2018
Op zondag 3 juni 2018 vindt de jaarlijkse open dag van stichting Vogelklas Karel Schot
plaats. Het opvangcentrum voor wilde vogels opent dan voor één keer haar deuren
voor het publiek. Het thema dit jaar is ‘kijk je ogen uit’ en er valt genoeg te zien en te
beleven. De open dag duurt van 12.00 tot 16.00 uur en vindt plaats op
Afrikaanderplein 36 in Rotterdam.
Tijdens de open dag zullen er meerdere interessante sprekers hun verhaal doen, zijn er
een aantal interessante workshops en zijn er rondleidingen over het terrein van de
Vogelklas. Het is ook mogelijk om zelf het terrein en de vogels te ontdekken. Imkerij
‘voor de bijen’ en de roofvogelwerkgroep komen langs om wat te vertellen over hun
werkzaamheden en er is een workshop over olievogels. Kunstenares Hellen Sonneveld
zal bovendien langskomen om haar expositie uit te stallen. Een van de schilderijen van
deze kunstenares zal op de open dag geveild worden. Voor de jongste vogelliefhebbers
is er een knutselhoek waar de kinderen hun gang kunnen gaan.
Vogelklas Karel Schot is een opvangcentrum voor hulpbehoevende wilde vogels en
andere dieren. Zieke, gewonde of op een andere manier in de problemen geraakte
vogels kunnen bij de Vogelklas terecht. Ze worden verzorgd tot ze in staat zijn om voor
zichzelf te zorgen en dan weer vrijgelaten. Alle in het wild levende vogelsoorten,
vleermuizen, egels, marters en andere kleine zoogdieren kunnen bij de Vogelklas
terecht. Voor andere soorten weten de medewerkers van de Vogelklas de weg naar het
juiste opvangcentrum.
De open dag van de Vogelklas is volledig gratis en aanmelden is niet nodig. Meer
informatie is te vinden op de Facebook-pagina van de Vogelklas
www.facebook.com/vogelklas of op de website: www.vogelklas.nl
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Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de Vogelklas,
André de Baerdemaeker, 06 55 55 0221 a.debaerdemaeker@vogelklas.nl
of met Monique Fransen, 06 29 313 295 m.fransen@vogelklas.nl
Afbeeldingen in hoge resolutie zijn beschikbaar via www.vogelklas.nl/pers
Stichting Vogelklas Karel Schot in Rotterdam verzorgt zieke en gewonde vogels, egels
en vleermuizen die in de stad of de omgeving van Rotterdam gevonden worden.
De Vogelklas heeft een ontheffing van de Wet Natuurbescherming en is officieel
erkend door Vogelbescherming Nederland. Jaarlijks worden door de Vogelklas
ongeveer 9000 dieren opgevangen. Een gedeelte hiervan kan later weer worden
losgelaten in de natuur.

