
VOORZITTERVan de voorzitter

Van de redactie

Ik ben benieuwd hoe deze editie van 
De Korhaan er uit ziet. In het vorige 
nummer heb ik al geschreven over 
de zoektocht naar de mogelijkheden 
om het blad in kleur uit te brengen. 
De redactie en het bestuur hebben in 
goed overleg besloten om naar kleur 
over te stappen. Meer toelichting 
wordt elders in deze Korhaan gege-
ven door de redactie.
Een tweede stap die we gezet heb-
ben om de aantrekkelijkheid van de 
Korhaan te verhogen is, om de vele 
pagina’s beleid, begroting, en jaar-
rapportages voor de Algemene Le-
denvergadering niet meer integraal 
in ons verenigingsorgaan te plaatsen. 
Daarom vindt u in deze Korhaan wel 
de uitnodiging en de agenda voor de 
Algemene Ledenvergadering op don-
derdag 17 maart aanstaande, maar 
wordt voor alle bijlagen verwezen 
naar onze website. Uiteraard hoop ik, 
dat u dit niet weerhoudt om de ALV 
bij te wonen. De bespreekpunten zijn 
er belangrijk genoeg voor. Bovendien 

is er na afloop van de vergadering 
een leuke lezing van meester-vertel-
ler Ronald Beskers over het vogel-
leven in en om de nestkasten in ons 
werkgebied. 
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering in november is het raam-
werkprogramma voor het 50-jarig 
jubileum in 2017 gepresenteerd en 
besproken. 
Thema van het jubileumjaar is: ‘Vo-
gels voor iedereen’. Op dit moment 
staan de volgende onderdelen op het 
programma: 
1.  Feestavond voor de leden op  

1 februari 2017
2. Project voor de natuur
3. Project voor de natuur
4. Jubileumboek: Gooise Vogels
5. Fotografie activiteiten
6.  Symposium: Vogels helpen en  

beschermen
7. Vogellunch voor externe relaties
8. Publieks-excursies.
Er wordt hard gewerkt aan de uit-
werking en ook nieuw aanvullende 

inbreng in de vorm van ideeën of 
helpende handjes, zijn van harte wel-
kom. Om alle activiteiten te coördi-
neren en onderling af te stemmen 
is er een regiegroepje samengesteld 
met Juun de Boer, Feiko Prins en Ton 
van den Oudenalder. Via nieuwsbrie-
ven, de website en De Korhaan word 
je de komende periode op de hoogte 
gehouden en aangespoord om mee 
te doen.
Ondertussen staat 2016 natuurlijk 
weer volop in de startblokken en 
belooft het weer een fantastisch en 
actief jaar te worden voor onze vo-
gelwerkgroep.

Piet Spoorenberg

De kogel is door de kerk: 
we verschijnen voortaan 
in kleur! Bij de bezoeken 

aan de drukkerijen waar we offertes 
aangevraagd hebben, zijn we aardig 
thuis geraakt in het drukkerslatijn. Het 
was een moeizaam proces om tot en 
juiste afweging te komen, maar met de 
adviezen van Ton van den Oudenalder 
over wat haalbaar is voor amateurs  
zoals wij, die een paar keer per jaar een 
blaadje maken, zijn we terecht geko-
men bij drukkerij Bakker in Baarn. Ze 
kunnen ons intussen niets meer wijs 
maken over formats en templates, 
want daar werken we nu al mee. Wel 
met instructies die Hilde Veenstra en 
ik krijgen op de afdeling opmaak. 

Het is voor ons wel echt wennen, 
want bij het opmaken werken we 
maar met een beperkt aantal ‘mal-
len’ waarin de artikelen gegoten wor-
den. Dat zijn templates in vaktermen. 
Maar ja, wat als we de volgende keer 
op die bladzijde een iets grotere foto 
willen plaatsen? Dat kan dan niet, zo 
zijn de spelregels en daar moeten we 
ons aan houden.
 
Het volgende waar we wel aan moe-
ten wennen is, dat het lettertje van 
de drukkerij minder beslag legt op 
het papier, dan een artikel in Word. 
Mijn zorg was dan ook: hoe krijgen we 
elke keer een Korhaan vol? Gelukkig 
hoeven we ons daar geen zorgen over 

te maken met zoveel vogelkennis om 
ons heen, in zo’n rijke omgeving, waar 
ook weer zulke boeiende observaties 
neer gepend worden. We kunnen 
vooruit met jullie aanbod!
Het streven van de redactie blijft ook 
in deze kleurrijke outfit, om dienst-
baar te zijn aan de verschillende werk-
groepen, die deel uitmaken van onze 
veelzijdige Vogelwerkgroep. 
Komt jouw subgroep te weinig aan 
bod in De Korhaan? Dat probleem 
kan je zelf oplossen door jullie bevin-
dingen te stoppen in een artikel. Goed 
om te lezen, waar jullie tegenaan lo-
pen op je onderzoeksterrein.

Paul Keuning

1


