
VOORZITTERVan de voorzitter

Van de redactie

Volle bak gaan. Zo noemen ze dat in 
het wielrennen, als er op volle snel-
heid gereden wordt. Dat lijkt mo-
menteel ook van toepassing binnen 
onze vereniging. Althans zeker voor 
diegenen, die op een of andere ma-
nier betrokken zijn bij de extra acti-
viteiten in het kader van ons jubile-
umjaar. Maar mooi en leuk wordt het 
vast en zeker. Elders in De Korhaan 
vind je een overzicht van deze speci-
ale jubileumactiviteiten.

Als eerste is er op 1 februari 2017 
onze eigen grote feestavond voor 
alle leden. In dit feestjaar past ook 
het uitbrengen van ons boekje over 
‘Gooische Vogels’. Dit boekje is  
geschreven door leden van de ver-

eniging en ook de foto’s zijn door le-
den gemaakt.

De persoonlijke stijl, de vele leuke 
wetenswaardigheden en eigen bele-
venissen van de schrijvers maken het 
boekje voor een breed publiek toe-
gankelijk. Er is nu nog de gelegenheid 
om tegen kostprijs extra boekjes 
te bestellen (zie elders in deze Kor-
haan). Heb je eindelijk weer eens een 
origineel cadeau voor familieleden, 
vrienden, buren of collega’s. Wees er 
snel bij.

In februari komt een speciaal jubi-
leumnummer van De Korhaan uit, 
waarin op veel verschillende manie-
ren zowel terug als ook vooruit geke-

ken gaat worden. Nu ik het toch over 
De Korhaan heb. Goed om te horen 
dat het redactieteam versterkt is! 
met een breder samengesteld re-
dactieteam wordt het werk lichter 
en nog leuker. En verder is iedereen 
gemachtigd om boeiende artikelen 
over de vogels in onze omgeving te 
schrijven. Pak je pen, of neem je lap-
top en noteer je recente leuke waar-
neming, of je bijzondere vogelerva-
ring uit de jaren 70. Stuur het in, we 
vinden het allemaal leuk om dat te 
lezen!

Piet Spoorenberg 

Aanpassen, dan kom je het verst. 
Neem een voorbeeld aan de blau-
we reiger. Veertig jaar geleden nog 
aardig in de verdrukking, je noteerde 
het als je er één zag. Maar ze hebben 
geprofiteerd van de nabijheid van 
mensen. Nu leven ze niet alleen van 
wat ze in het weiland vinden, ze laten 
zich het visafval van de hengelaars 
welgevallen en ze pikken graag een 
frietje mee.

Met de redactie zijn er van die mo-
menten, waarop je denkt of je zo 
verder kunt. Tot een week voor de 
eigenlijke deadline voor het inleve-
ren van kopij hadden we al minstens 
dertig bladzijden voor het jubileum-
nummer, want dat zou toch in no-
vember uitkomen?

De jubileumcommissie dacht daar 
anders over, want pas in 2017 be-
staan we 50 jaar. De leuke stukjes 
over de beginperiode van onze strijd-
bare vogelwerkgroep, leest u daarom 
in het februarinummer. Maar wat 
komt er dan in dit novembernum-
mer? Op 1 oktober hadden we nog 
nauwelijks iets. Twee dingen konden 
we bedenken: de deadline wat ver-
schuiven en links en rechts mailen en 
bellen. De inhoud van dit nummer 
zegt veel over de vitaliteit van onze 
vereniging. Aangeleverd in de eerste 
weken van oktober en toch nog ruim 
voor de ALV op de mat!

We zijn blij dat we twee nieuwe men-
sen in de redactie kunnen opnemen: 

Hans Hover, die zich bezig gaat hou-
den met planning, coördinatie en 
Rob Moolenbeek, die jullie soms om 
artikelen komt vragen en met hem 
hebben we een extra corrector in 
huis. 

Paul Keuning
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