Va n d e v oo rz itte r
Nee, ik ga het niet hebben over C. Daar
wordt al meer dan genoeg over gezegd en
geschreven.
Zonder C. waren we niet op het idee van
een Openingsfestival gekomen. Met 130
leden gezellig in ‘De Drie Dorpen’. Een
heel gevarieerd aanbod aan activiteiten;
presentaties, doe-dingen (vogelquiz,
tekenen, fotograferen, veren herkennen),
excursies en als afsluiting een hilarische
presentatie van Onno Hooymeijer. Als
tussendoortje tijdens de pauzes gezellig
kletsen met elkaar. Dat alles was wel een
heel leuke dag, al zeg ik het zelf!
Verder dan nog een goed nieuwsbericht.
Het plan voor de vermaledijde
vaarverbinding door de Loenderveense
Plas is van de baan. Met het nodige morren
hee de recreatiesector in moeten zien
dat de verwachte e ecten op de natuur te
groot zijn om nog verder vast te houden
aan dit plan.
Wat een opluchting ging er door mij
heen toen het definitief bekend werd.
Natuurlijk betekent dit niet dat we
achterover kunnen leunen, want de druk

Beste vogelliefhebbers,
In de laatste Korhaan van dit jaar een
korte terugblik. Wat was het fijn om
na een lange digitale periode tijdens
het Openingsfestival eindelijk de
gezichten achter de telefoonnummers en
emailadressen te zien.
Ook de eerste en enige fysieke redactievergadering dit jaar was erg aangenaam.
Sommige redactieleden had ik slechts één
keer ontmoet. Ik moest me zelfs opnieuw
voorstellen. Ha, ha! We hadden met samen
zes Korhanen gemaakt zonder elkaar
te zien. Wil iedereen bedanken voor de
prettige samenwerking dit jaar.
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op onze mooie en schaarse natuur blij
onverminderd aanwezig. We zijn met
steeds meer mensen (en huisdieren),
die willen wonen, werken en recreëren.
Dat gaat nu eenmaal ten koste van
ruimte en rust. Er moet dus extra ruimte
gevonden worden voor zowel natuur als
woningbouw en logischerwijs ligt die
in het landelijke gebied. En dan hebben
we het nog niet over de ruimte die de
productie van zonne- en windenergie
potentieel nodig hee . Zo worden we
nu bijvoorbeeld geconfronteerd met
plannen voor zowel zonnepaneelvelden
als windturbines in de Eempolders en
Arkemheen.

vereniging. Samen met een financieel
verslag en een begroting hopen we het
jaarverslag op donderdag 17 maart 2022
in de Algemene Ledenvergadering (ALV)
te presenteren. En laten we hopen dat we
dit in onze eigen infoschuur kunnen doen
en dat C weer teruggedrongen is tot een
weinig relevante c.
Piet Spoorenberg

Nu het jaar 2021 ten einde loopt, is het
weer de tijd om te stil te staan bij wat we
als Vogelwerkgroep gedaan en vooral
bereikt hebben dit jaar. We beschrijven
dit in het jaarverslag en financieel verslag.
Nu gaan we weer plannen smeden voor
het komende jaar 2022. Dat doen we als
Vogelwerkgroep met alle verschillende
actieve groepen. Ook dit beschrijven we
in het jaarverslag en jaarplan van onze

Heb veel hulp gehad om de communicatie
en het contact met de leden op een
digitale wijze voort te zetten. De schrijvers
en illustratoren die twintig weekenden
iedere zaterdagochtend een Weekend
Weetje bij u in de digitale brievenbus
hebben gestopt.
Hanneke Cusell hee al een aantal
werkgroepen bezocht en geïnterviewd en
gaat daar volgend jaar mee door.
Hulp met het opzetten van een nieuwe
Facebookpagina en een Instagram account
was ook erg fijn.

Volgend jaar gaan we
weer actief op zoek naar
mensen om de mooie
communicatieplannen te
verbeteren en te vergroten.
Plannen en ideeën genoeg,
maar het ontbreekt echter
aan handen om dit allemaal te
realiseren.
Ik heb er zin in!
Tot volgend jaar!

Doortje van Dijk via:
communicatie@vwggooi.nl

