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Oproepen en mededelingen

Gouden Lepelaar

http://members.tripod.lycos.nl/wrn
Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. We zitten op internet

met een eigen website. We zijn nog maar net begonnen en er moet nog van alles aan

gebeuren. De website is gemaakt door Michel Klemann en wordt bijgehouden door

Kees Bakker uit Gasteren.

Beste mensen, allemaal hartelijk gefeliciteerd: we hebben de Gouden Lepelaar

gewonnen! Het zit zo: ik werd opgeheld met de mededeling dat het bestuur van

Vogelbescherming had besloten dat ik dat ereteken zou krijgen. Dat is natuurlijk
ontzettend aardig, maar eerlijk gezegd vind ik al dat prijzengedoe wat overdreven.

Zeker in dit geval. Er zijn zoveel mensen binnen de WRN die zich het vuur uit de

sloffen lopen. Het is niet fair dat er daarvan één wordt uitgelicht. Ik heb dat heel

vriendelijk gezegd, en gevraagd of de hele WRN, als organisatie, voor de

onderscheiding in aanmerking zou kunnen komen. Vogelbescherming heeft het

opgezocht in de paperassen, maar dat bleek niet mogelijk. De Gouden Lepelaar hoort

aan één persoon te worden opgehangen, letterlijk en figuurlijk. Het compromis was,

dat ik het speldje zou aannemen en dat in het persbericht zou worden opgenomen,

dat de Gouden Lepelaar 1999 ook beschouwd wordt als blijk van waardering voor

het werk van de hele roofvogelgroep. En aldus geschiedde (zie laatsteregels artikel).

Een mooie opsteker voor ons allemaal. Vogelbescherming bedankt!
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Top of Holland Vogelfestival

Nog meer goed nieuws. Afgelopen zomer werden we uitgenodigd om met onze

WRN-kraam aanwezig te zijn tijdens het Top ofHolland Vogelfestival, dat gehouden
werd op 27, 28 en 29 augustus in het Lauwersmeer. Graag natuurlijk! Een hele ploeg

WRN-vrijwilligers bemande en bevrouwde tijdens die dagen onze informatie- en

verkoopstand.

Voordien was ons meegedeeld dat er een veiling zou worden gehouden van Wildlife

Art en natuurfoto's, evenals een verloting. Na overleg was de organisatie het er over

eens dat de opbrengst daarvan zou gaan naar...de WRN! Hoewel het bezoekersaantal

enigszins tegenviel, bleek na aftrek van kosten, een bedrag beschikbaar te zijn van

ƒ7.500,—! Het geld wordt aan het eind van het jaar officieel aan de WRN

overhandigd. In overleg met de organisatie van het Vogelfestival wordt het besteed

aan een boekje, special voor kinderen, over de Wespendief. Het boek wordt

geschreven door de WRN-huisschrijver, Rob Bijlsma. U hoort er nog van.

Nestkaarten 1999

Ja...de tijd van het ploeteren achter het bureau is weer aangebroken. Opsporen en

controleren van roofvogelnesten is leuk, maar zonder administratie heeft het weinig

zin. Veel mensen hebben hun kaarten al ingevuld èn opgestuurd. Zo niet: zet er dan

vaart achter, omdat anders het jaaroverzicht voor de eerste Takkeling van 2000

vertraging oploopt. De kaarten kunnen gratis worden verstuurd naar SOVON,

Antwoordnummer 2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen, of anders (niet gratis, maar

gewoon postzegels plakken) naar Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD

Wapse. Allekaarten komen uiteindelijk bij mij (Rob) terecht.

Jeanette en Hannie gaan er voor.


