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Vogelwerkgroep zo

kwiek als een hoentje

Nu we drie maanden verder zijn kunnen we vaststellen dat de Vogel-

werkgroep zich met dit jubileumin de kijker heeft gespeeld. De ope-

ningsmanifestatie in motel Haarlem-Zuid op maandag 28 maart was

een doorslaand succes. Zo'n 350 belangstellenden, voornamelijk leden

van de VWGZK, woonden de feestelijke avond bij. Het was alsof iedereen

de gelegenheidbenutte om oude contacten weer eens op te halen of om

gewoon de sfeer bij de Vogelwerkgroep weer eens te proeven. Hoe het

ook zij, het was een buitengewoon feestelijke en tevens genoeglijke bij-
eenkomst met veel informatie (Vogelbescherming en Midas Dekkers), de

start van de huismusactie en het in het zonnetje zetten van de oprich-

ters in de persoon van mevrouw Truus Bloem-Margadant.

De leden hadden toen al een dubbeldikke Fitis in de bus gekregen met

aandacht voorhet jubileumen vooral met een groot overzicht van ver-

dwenen en verschenen soorten in onze regio gedurende de afgelopen

jaren.

Na de openingsmanifestatie begon voor de jubileumcommissie het werk

pas met het in gang zetten van de huismussenactie. Door grote inspan-

ningen is het de commissie gelukt sponsors te vinden voor deze actie.

Vooral de gemeenteHaarlem liet zich van haar beste zijde zien. Maar

ook gemeentenBloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerlie-

de/Spaarnwoudeen PWN, Rabobank, Paswerk, Janna Bosselaarfonds,

Een vitale zestiger. Dat lijkt vooralsnog de beste omschrijving voor de

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK), die dit jaar zestig jaar be-

staat. Dit jubileum wordt gevierd met een keur van activiteiten, waarin

nadrukkelijk te zien is dat de werkgroep zelfs op deze gevorderde leeftijd

een zeer levendige club is met een hondstrouwe aanhang, die slechts

één doel nastreeft: zich inzetten voor de vogels in de vrije natuur.

Het was voorhet bestuur eind vorig jaar een aardige uitdaging, hoe dit

bijzondere jubileum vorm te geven. Met een spetterend feest voor alle

leden, met een manifestatie voor ons hele spreidingsgebied of iets daar-

tussen in. Het werd vanalles wat: een feestelijke bijeenkomst met Midas

Dekkers als feestredenaar, een actie om in de hele regio de Huismus te

tellen en de leefomstandighedenvoor dit populaire vogeltje te verbete-

ren, gepaard aaneen fotowedstrijd en exposities. Het was op dat mo-

ment de vraag of dit ambitieuzevoornemen gerealiseerd kon worden.
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Vogelbescherming Nederland enhet Prins Bernard Cultuurfonds lever-

den aanzienlijke bijdragen. Dankzij deze sponsorbijdragen was het bij-
voorbeeld mogelijk op tal van plaatsen in de regio gesponsordemussen-

hotels met voer en een informatiepakket aan te bieden tegen de speciale

prijs van 15 euro. De kasten zijn gemaakt door medewerkers van de

stichting Roads, die zich inzet voor mensen met een verstandelijke han-

dicap. Op het moment van schrijven van ditartikel zijn er al meer dan

200 kasten over de toonbankgegaan.

Met die financiëleondersteuningkon dejubileumcommissie niet alleen

mussenhotels aan de man/vrouwbrengen, maar ook de openingsmani-

festatie, de extra dikke Fitis en enkele exposities bekostigen. Het aantal

meldingen van Huismussen op onze speciaal gemaaktewebsite viel wat

tegen, maar alles bijeen zijn er halfjuni toch zo'n 3000 Huismussen

gemeld. Onze veldwerkcommissiegaat analyseren hoe we deze cijfers

moeten interpreteren.Ook het aantal inzendingen van foto's viel tegen.

Mogelijk hebben we toch onvoldoende publiciteit gekregen, waardoorwe

met onze actie lang niet iedereen hebben kunnen bereiken. Op het mo-

ment van schrijven van dit artikel hebbenwe nog geen gegevens binnen

over de bezoekcijfers aan onzeexpositie over de Huismus in Ter Kleef en

in het Pieter Vermeulen Museum. Geprobeerdwordt nog de expositie

een tijdlang onder te brengen in de bibliotheek vanZand voort.

Duidelijk mag zijn dat de 60-jarige Vogelwerkgroep zich de afgelopen
maanden nadrukkelijk heeft gemanifesteerd, waardoorveel belangstel-
lenden (weer) op de hoogte zijn gebracht van hetbestaan vanonze club,
die zich inzet voor vogels in de vrije natuur. Duidelijk is ook dat we bij

ons werk nog veel hulp kunnen gebruiken. Zowel bij het verzamelenvan

gegevens (veldwerk) als bij natuurbeschermingis de inzet van onze le-

den zeer welkom. Al was het maar om de vinger aan de pols te houden

bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen (vakantiehuisjes bij Landje

van Gruijters, fietspad AW-duinen, de visdiefkolonie op eendak in

Nieuw Vennep, snode plannen met polders bij Hillegom, afschieten van

ganzen), waarbij het goed is om de belangenvan vogels in de vrije na-

tuur te verdedigen.

Bij de afsluiting van de activiteiten in ons jubileumjaarergens na de

zomervakantie komen we daar ongetwijfeld op terug. Wij houden u op

de hoogte.

Namens de jubileumcommissie
Jan Kuys


