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Van de voorzitter 
 
Op het moment dat ik dit schrijf ligt de 
algemene ledenvergadering pas twee weken 
achter ons, maar het lijkt veel langer. Temeer 
omdat we tijdens deze ALV terugkeken op het 
jaar het 2014; een heel mooi jaar voor onze 
VWG. Nu u dit leest is het voorjaar alweer 
volop aan de gang en kunnen we genieten van 
het wonderlijke zingen van de vogels. Goed 
om hier, in het nu, van te genieten. 
Daarna wat mijmeren over plannen voor de 
zomervakantie of misschien nog verder 
vooruit? 
Hoe zou De Korhaan in kleur er uit zien? Dit is 
geen toekomstdroom meer, zoals u aan de 
voor u liggende editie ziet. Maar eens zien hoe 
het ons allen bevalt, deze kleurenuitgave. 
Nog verder vooruit naar het jaar 2017. In dat 
jaar mogen we als VWG ons 50-jarig bestaan 

vieren. Het klinkt nog ver weg, maar uit 
ervaring weten we dat het ook snel 2017 kan 
zijn. Daarom is afgelopen maanden een klein 
comité van start gegaan om ideeën te 
ontwikkelen voor de invulling van het halve 
eeuwfeest. We zijn benieuwd naar de 
creativiteit die dit team gaat opleveren.  
Over creativiteit gesproken. Tijdens de ALV 
werd nog eens een oproep gedaan, om met 
projectvoorstellen voor het Dineke Sluijters 
Vogelfonds te komen. Om hier een impuls aan 
te geven is tijdens dezelfde vergadering al het 
initiatief ontstaan om hier een speciale 
ledenbijeenkomst voor te gaan organiseren. 
Kortom onze vereniging blijft boeiend en 
bruisend steeds positief in beweging. 
 

Piet Spoorenberg 
 
 

Van de redactie 
 
De eerste Korhaan in kleur. Als redactie zijn we er blij mee dat het ons gelukt is en we zijn er heel 
benieuwd naar wat u er van vindt. Wij willen graag nog meer: een andere vormgeving, eenvoudiger 
opmaak, nog mooiere afbeeldingen en De Korhaan definitief in kleur. Er zijn veel mogelijkheden om 
het blad nog aantrekkelijker te maken. Dat doen we liever niet alleen. Hebt u ideeën, wilt u 
meedenken over de verdere ontwikkeling van De Korhaan, neem dan contact op met een van de 
leden van de redactie. Samen kunnen we zo ons lijfblad nog beter maken  
 
Het voor u liggende nummer heeft weer een gevarieerde inhoud. Wilt u precies weten hoe het met de 
huiszwaluwenkolonies in 2014 gesteld was, leest u dan het artikel van Dick Jonkers op pagina 15. Ligt 
uw belangstelling meer bij het gedrag van vogels en wat minder bij cijfers en grafieken, leest u dan 
bijvoorbeeld ‘Verrassend vogelleven’ van Carel de Vink.. De redactie probeert De Korhaan zo samen 
te stellen dat elk lid van de Vogelwerkgroep er iets van zijn of haar gading in kan vinden.  
Achter in het blad vindt u het Programma. Daar staan zeker activiteiten bij waar u belangstelling voor 
hebt. Ook ontvingen we voor dit nummer weer een paar stukjes over opvallend vogelgedrag, die we 
onder het kopje ‘Wat zien ik?” plaatsten. Ziet u ook wel eens iets opmerkelijks? Dan horen we dat 
graag. 
 
Ik wens u veel leesplezier met dit aprilnummer.      Hillie Hepp 
 
 

Bij de foto’s op de omslag van de grote bonte 
specht 
 
De grote bonte specht is de vogel van het jaar van onze VWG. Uit de ingezonden foto’s van de leden 
van de fotowerkgroep heeft de redactie de volgende keuze gemaakt: 
Voorblad: Hugo Weenen 
De foto is op 9 november 2014 gemaakt in mijn achtertuin en was onderdeel van mijn ‘achtertuin 
wintervogelproject’. Ik heb me deze winter uitgeleefd op mijn tuinvogels, waaronder de usual 
suspects, zoals ekster, gaai, merel, roodborst, houtduif, staartmees, ringmus en ..... grote bonte 
specht. 
Achterblad: Paul van der Poel 
We passen regelmatig op een villa met een zeer ruime tuin in Blaricum, waarin ook oude beuken 
staan. Ieder jaar roffelen en baltsen daar grote bonte spechten en in 2008 was er een nest uitgehakt 


