
VOORZITTERVan de voorzitter

Van de redactie

Het is nu 6 juli en ‘hoogzomer’. Als 
je dit leest, is de zomer alweer over 
haar hoogtepunt heen. Een voorjaar 
en een zomer waarin we weer veel 
naar buiten konden om te genieten 
van de vogels en de natuur. Velen zijn 
druk geweest met het veldwerk, zoals 
inventariseren van de broedvogels, 
onderzoeken van de nestelende roof-
vogels, uilen, weidevogels nestkast-
broeders, zwaluwtil en -wandenbroe-
ders, ijsvogels en koloniebroeders 
enzovoort. Ook de excursies binnen 
en buiten ons werkgebied blijven in 
trek om samen de kennis over vo-
gels en vogelherkenning te delen en 
vergroten. Dan hadden we ook nog 
de 1000 soortendag en de nationale 
vogelweek. En dan ben ik vast nog het 
nodige vergeten.

En dan gaan velen van ons ook nog 
een aantal weken op vakantie, waar 
vaak ook weer van de vogels genoten 
wordt. Of misschien toch even niet?
Voor de vogelaars zijn de maanden 

juli en augustus vaak de wat rustiger 
maanden. Even op adem komen? In 
het najaar gaan we weer volop aan 
de slag. De verzamelde gegevens 
worden opgeslagen en verwerkt in 
rapporten. De verschillende groepen 
zullen in het najaar bij elkaar komen 
om de ervaringen en resultaten uit te 
wisselen en te bespreken. Kijk in ons 
programma op de website naar de 
agenda, waarin ook deze bijeenkom-
sten vermeld staan. Je bent van harte 
welkom om deze bij te wonen. Ook al 
heb je nog niet meegedaan, maar wil 
je er graag meer van wil weten.

In deze Korhaan vind je ook het pro-
gramma voor het komende najaar. 
Kom eens naar de infoschuur voor een 
lezing. Naast de lezing bijwonen is het 
gewoon ook leuk om met andere vo-
gelaars samen te zijn en ervaringen 
en ideeën uit te wisselen. Er wordt nu 
gezocht naar nieuwe comfortabeler 
stoeltjes in de zaal en er staat ook een 
frisse verfbeurt in de planning.

Dan kunnen we daarna starten met 
het programma van ons 50-jarig  
jubileum jaar in 2017.

Voor de rest natuurlijk veel lees- en 
kijkplezier met deze Korhaan, waar 
door het redactieteam en de schrij-
vers weer veel mooi werk voor is ver-
zet.

 

Piet Spoorenberg

Trouwe vogelvrienden 
onder ons die zich eind 
jaren ‘60 op jonge leef-

tijd aansloten bij de ‘Vogelwerk-
groep Het Gooi en Omstreken’, zijn 
nu vijftig jaar later zelf ook al rond 
de zeventig. Een leven vol ervaring 
met vogels en vogelmensen. Leuk 
om die verhalen vast te leggen in het 
uitgebreide jubileumnummer, dat we 
begin 2017 zullen uitbrengen ter ge-
legenheid van ons 50-jarig bestaan. 
Mocht u er tegenop zien om uw 
anekdotes en andere bijdragen om 
te vormen tot een goed lopend ver-
haal, aarzel dan niet om één van de 
redacteuren te bellen, of te mailen. 
We helpen er graag bij om die te ver-

werken en bewerken tot een boeiend 
artikel. Ik kijk er nu al naar uit om dat 
allemaal te lezen!

Al onze leden worden bij deze uitge-
nodigd om verslag te doen van acti-
viteiten die hebben plaatsgevonden. 
Het is interessant om iedereen op de 
hoogte te brengen van die bezighe-
den. Zo krijgen we een beter beeld 
van wat er zich allemaal afspeelt in 
de vereniging.

De aandachtige lezer van De Kor-
haan heeft ongetwijfeld gemerkt dat 
er nogal wat schoonheidsfouten ge-
slopen waren in het vorige nummer. 
Als voorbeeld noem ik herhaling van 

dezelfde alinea op een bladzij. Daar 
zijn we van diverse kanten ook fijn-
tjes op gewezen. De redactie zal met 
nog meer ondersteuning van de op-
maakredactie van de drukkerij, haar 
best doen om dit soort slordigheden 
te vermijden.

 

Paul Keuning
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