
VOORZITTERVan de voorzitter

Van de redactie

Ons jubileumjaar met als thema 
‘vogels voor iedereen’ is goed be-
gonnen met een zeer druk bezochte 
jubileumavond op 1 februari. De be-
langstelling om aan de avond deel te 
nemen overtrof alle verwachtingen. 
Gerekend werd op max 200 tot 250 
deelnemers, maar het werden er uit-
eindelijk ruim 350. Dat vergde even 
het nodige schakelen in de organi-
satie, maar het werd een heel leu-
ke, gezellige en gevarieerde avond. 
Een bijzonder moment op de avond 
was de uitreiking van de Koninklij-
ke Onderscheiding aan onze totaal 
verraste Dick Jonkers. Meer over de 
jubileumavond vind je elders in deze 
Korhaan 
Het grote aantal deelnemers aan de 
jubileumavond zorgde er voor dat er 
direct al heel veel exemplaren van 
onze jubileumuitgave ‘Gooise Vo-
gels’ uitgedeeld konden worden. De 
publiciteit rond deze uitgave leidde 
tot een onverwacht hoge belangstel-

ling in de boekwinkels. In hoog tem-
po werd de ene na de andere boek-
winkel voorzien, om aan de vraag te 
kunnen voldoen. Ook zijn grote aan-
tallen van de vooraf bestelde boeken 
geleverd aan GNR en andere organi-
saties en aan verschillende bedrijven. 
Het li jkt erop dat we er goed aan 
gedaan hebben, om voor een ruime 
oplage van 2500 te kiezen.
Na deze jubileumavond voor en 
door de leden willen we in ons ju-
bileumjaar vooral onze passie voor 
vogels delen met onze omgeving. 
Hiervoor is een serie publieksexcur-
sies gepland en gaat een prachtige 
fototentoonstelling op tournee door 
ons werkgebied. Ook het ‘jubileum-
project’ gericht op jeugdeducatie is 
van start gegaan. Een oproep tijdens 
de jubileumavond heeft al direct ge-
leid tot een mooi team van leden, 
die hier mee aan de slag gaan. Heb 
je belangstelling, schroom niet om 
contact op te nemen.

Ook de pers is het niet ontgaan, dat 
we als vogelwerkgroep een bijzonder 
jaar hebben en dat er veel leuke din-
gen te melden zijn over onze vogel-
werkgroep, de vogels en de natuur in 
ons werkgebied. Lokale en regionale 
kranten, radio en TV hebben er al de 
nodige aandacht besteed en dat zal 
ook de rest van het jaar naar ver-
wachting nog het geval zijn.
‘Vogels voor iedereen’ …..wordt ver-
volgd.

Piet Spoorenberg

Na het dubbeldikke jubileumnum-
mer was het voor de redactie van de 
Korhaan even uitblazen.  De positieve 
reacties hebben ons deugd gedaan. 
Toch was het vele werk en ook gedoe 
reden om als redactie een pas op de 
plaats te maken. Paul Keuning heeft 
besloten om een stapje terug te doen. 
We willen hem ook langs deze weg 
bedanken voor zijn inzet en gelukkig 
raken we hem niet kwijt als lid van 
de redactie. Niettemin zijn we tot 
de slotsom gekomen dat als we naar 
de toekomst toe een Korhaan willen 
blijven maken die alle leden van ons 
gewend zijn, dat we dan alle posities 
dubbel bezet moeten hebben. Alleen 
dan maken veel handen licht werk. 
Op het gebied van de tekstredactie 

zijn we goed voorzien. Voor wat be-
treft de rollen van eindredacteur en  
opmaakredacteur zijn we op zoek 
naar versterking. Met respectievelijk 
Wobbe en Hans is hier de basis te 
smal.
Wil je meer weten, stuur dan een 
mailtje naar redactie@vwggooi.nl.

Genoeg over deze redactionele pe-
rikelen. Wij zijn blij dat er weer een 
nieuwe Korhaan op de mat ligt met 
natuurlijk een terugblik op de jubileu-
mavond en verder weer gewoon back 
to business, met de nodige artikelen 
waar het binnen onze Vogelwerk-
groep om te doen is. Het werk van de 
verschillende werkgroepen, verslagen 
van excursies, vogels uit het werkge-

bied die in het zonnetje worden gezet 
en dat voorzien van prachtige foto’s 
van leden van onze vogelwerkgroep.

Veel  leesplezier
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