
Va n d e  voo r zitte r

De dagen worden nu snel korter, veel 
vogels zijn in stilte aan het ruien, of al 
naar het zuiden vertrokken. De eerste 
groepen steltlopers uit het noorden 
zijn alweer terug in onze delta voor hun 
tussenstop of winterverblijf. Opmaak voor 
een mooie herfst. Een herfst waarvan 
we hopen dat we als voorheen samen 
kunnen genieten, zonder de voortdurende 
dreiging van een coronabesmetting. En 
zonder alle beperkingen die we hierdoor 
noodgedwongen hebben moeten 
ondergaan de afgelopen anderhalf jaar. 
Eindelijk weer gezamenlijk op excursie, 
avonden met lezingen en bijeenkomsten 
van de werkgroepen en natuurlijk ook 
onze cursus vogelherkenning.
Met een eigen openingsfestival op zondag 
24 oktober gaan we deze overgang 
gezamenlijk vieren. 
Na meer dan anderhalf jaar kunnen we 
elkaar weer ontmoeten op minder dan 
anderhalve meter. Met een veelzijdig en 
luchtig programma en natuurlijk ook 
gezellig bijpraten. Volg de informatie in 
de nieuwsbrief of website en elders in De 
Korhaan.

Ondertussen stijgt in ons werkgebied het 
aantal initiatieven om onze natuur verder 
af te breken. Nota bene vaak midden 
in beschermde Natura-2000 gebieden. 
Een kleine opsomming om een indruk te 
geven: 
• een vaarverbinding door de 

Loenderveense plas 
• een hotel aan de Radioweg in de 

Horstermeerpolder
• verdiepingen ten behoeve van 

recreatievaart in het Eemmeer
• uitbreiding van de aanleghaven Dode 

Hond 
• uitbreiding van Speelpark Oud 

Valkeveen 
• recreatie bij voorland Stichtse brug 
En ga zo maar door. De druk op de 
natuur neemt toe, ook omdat steeds 
meer mensen (en hun huisdieren) hier 
in willen recreëren. In dit proces moeten 
de belangen van de natuur en onze 
geliefde wilde vogels zeker ingebracht en 
verdedigd worden.
Verschillende leden van onze 
Vogelwerkgroep zijn hier op een of andere 
manier goed en druk mee bezig.

We zouden hier meer kracht en 
continuïteit in kunnen ontwikkelen als 
we dit beter gecoördineerd kunnen doen. 
Is dit iets voor jou? Ik wil het ook wel 
doen, als jij mijn rol als voorzitter een 
paar jaar over wilt nemen?

Neem gerust 
eens contact met 
mij of een ander 
bestuurslid op, 
dan bespreken we 
wat er wel of niet 
mogelijk is.

Voor nu wens ik je een heerlijke herfst toe 
met veel mooie vogelbelevenissen. En 
hopelijk tot ziens bij het openingsfestival 
op 24 oktober of een van onze vele andere 
activiteiten

Piet Spoorenberg

Doortje van Dijk via:
communicatie@vwggooi.nl

Beste vogelliefhebbers,

Op deze plaats wil ik namens het bestuur 
en alle leden Ton van den Oudenalder heel 
hartelijk bedanken voor zijn jarenlange 
inzet voor onze Vogelwerkgroep!
Van 12 november 2015 tot en met 19 maart 
2020 hee  Ton van den Oudenalder de 
communicatie van onze vereniging voor 
zijn rekening genomen.

Dat u nu deze prachtige full colour 
Korhaan voor u hee , is door Ton in 2016 
geïnitieerd en gecoördineerd. Samen 
met Feiko Prins en Juun de Boer maakte 
Ton deel uit van de regiegroep voor 

het  jubileumjaar in 2017 en zorgde hij 
in de aanloop naar dit 50-jarig jubileum 
voor aandacht in de lokale en landelijke 
media én voor de publicatie van ons 
jubileumboek ‘Gooise vogels’ 

Hij hee  een uitstekende basis gelegd voor 
het PR-plan en gezorgd voor de uitbreiding 
van onze contacten in diverse media.
Ook wil ik Ton persoonlijk nog bedanken 
voor het beantwoorden van al mijn 
communicatievragen en het feit dat ik ook 
nu, maanden later, nog steeds bij hem 
terecht kan als ik iets niet weet of niet kan 
vinden.
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