
Va n d e  co m mun icatie

Beste vogelliefhebbers,

Meld u aan bij Doortje van Dijk via: 
communicatie@vwggooi.nl

Va n d e  voo r zitte r

Va n d e  co m mun icatie

In de vorige Korhaan voorspelde ik 
al dat wij in de eerste hel  van 2021 
gevaccineerd zouden worden. Dat blijkt nu 
ook te gaan gebeuren. Maar dat we in het 
eerste kwartaal van 2021 deze ongekend 
forse maatregelen zouden moeten 
ondergaan om de epidemie enigszins 
onder controle te houden, had ik niet 
verwacht. Vooralsnog is de verwachting 
dat we tot de zomer met de nodige 
beperkende maatregelen te maken zullen 
hebben.
Het betekent dat we pas na de zomer 
weer zaalactiviteiten, zoals lezingen en 
cursussen, op het programma hebben 

staan en dat we de Algemene Leden-
vergadering dit voorjaar ook weer volledig 
digitaal gaan afhandelen.
Wij willen, zodra dit verantwoord mag 
en kan, de excursies in het veld weer 
opstarten. Gelukkig kan binnen de 
beperkingen veel van het onderzoekswerk 
in het veld dit voorjaar weer gedaan 
worden, misschien in groepjes van twee of 
wellicht meer.
We leven in een voor iedereen, om 
verschillende redenen, heel bijzondere 
periode. Voor zover ik weet is er niemand, 
die niet uitkijkt naar een einde van deze 
pandemie. Het lijkt erop dat het licht aan 

het einde van de tunnel in zicht is en dat 
het langzaam maar zeker dichterbij komt.
Tot die tijd kunnen we wel blijven genieten 
van de vogels en de natuur om ons heen. 
Zij hebben er gelukkig geen last van. 
Als we maar gezond weten te blijven en 
dat wens ik iedereen vanaf deze plek van 
harte toe. Ik kijk uit naar het moment dat 
we elkaar straks weer in het veld of tijdens 
onze bijeenkomsten mogen ontmoeten.

Piet Spoorenberg

Beste vogelliefhebbers,

Aan de oproepen in zowel De Korhaan 
als de Nieuwsbrief hee  een aantal leden 
gehoor gegeven. Daar zijn wij ontzettend 
blij mee omdat er nu een aantal ideeën en 
plannen uitgevoerd kunnen worden.

Op dit moment zijn we vooral bezig 
met het verbeteren van onze ‘online 
aanwezigheid’ omdat daar in deze rare 
tijd nu eenmaal meer behoe e aan is. 
Daarover volgende keer meer.
Omdat er nog zoveel ideeën en plannen 
‘op de plank’ liggen, zoeken wij nog steeds 
leden die kunnen helpen om ze uit te 
voeren. Ook eigen ideeën die u zelf kunt 
uitvoeren zijn van harte welkom.

‘Als het weer mag’ gaan de 
vogelherkenningscursussen weer 
beginnen. Het cursusteam is op zoek 
naar versterking. Vanzelfsprekend 
gaat het team u helpen om u op deze 
taak van cursus- en of excursieleider 
voor te bereiden. Zin om uw kennis en 
enthousiasme aan beginnende vogelaars 
over te brengen?

Schroom niet en meld u aan, zodat wij 
samen kunnen blijven genieten.

Meld u aan bij Doortje van Dijk via: 
communicatie@vwggooi.nl


