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TWIRRE maakt doorstart!
Eindelijk is het dan zo ver: het onvolprezen vakblad
voor de veldbiologie in Fryslân, TWIRRE, is er weer, geheel
gemoderniseerd en in een nieuw jasje gestoken! Dat het veel te
lang geduurd heeft en dat de doorstart meer voeten in de aarde
had, dan vooraf was ingeschat, is nu niet meer van belang. Het
resultaat ligt ten langen leste voor U en dat mag er zijn: een
vernieuwde TWIRRE in kleur met aansprekende artikelen over
veldbiologisch onderzoek in Fryslân. En ondanks het nieuwe
jasje, is het tegelijk ook erg vertrouwd. Heerlijk, die tabellen,
grafieken en eindeloze literatuurlijsten. En dan is er ook gelijk
het besef van hoe erg we de TWIRRE eigenlijk gemist hebben in
de tijd dat het niet verscheen.
Belangrijk is dan ook om een woord van dank uit te spreken aan
al die mensen die in de afgelopen 30 jaar aan TWIRRE hebben
gewerkt: auteurs, redacteurs en de vele andere enthousiaste
natuurliefhebbers die een bijdrage hebben geleverd. Een speciaal
dankwoord is op zijn plaats voor de ‘last man standing’ van de
TWIRRE in de oude opzet: Karin Uilhoorn. Maar tegelijkertijd
doet het specifiek bedanken van één persoon ook afbreuk aan
de tomeloze inzet van al die andere mensen die zo belangrijk
zijn geweest voor Twirre: Romke, Sietske, Freek en noem ze
allemaal maar op.
De nieuwe TWIRRE heeft een nieuwe organisatiestructuur,
waardoor het makkelijker is om bijdragen sneller te verwerken.
We zijn erg blij met het gehoor wat gegeven is aan de welhaast
wanhopige oproep van het FFF-bestuur om de aanwezige
vakkennis op het gebied van de ‘Fryske Natuer’ te mobiliseren ten
dienste van TWIRRE. We hebben momenteel een tweekoppige
hoofdredactie, ondersteund door een kundige vakredactie met
specialisten voor elke soortgroep. In onze ogen een perfect
team!
Dit is TWIRRE, het vakblad voor iedereen die geïnteresseerd is in
de natuur in Fryslân. Hebt u leuke en bijzondere waarnemingen
gedaan, over welk onderwerp of van welke soortgroep dan ook;
deel het met al die andere enthousiaste natuerminsken en stuur
ons uw artikelen, overdenkingen, foto’s of korte mededelingen!
Hierdoor houden we elkaar op de hoogte. Er speelt op dit
moment veel: de economische crisis raakt de natuur meer dan
ons lief is, het veranderende klimaat zorgt voor onvoorspelbare
bewegingen van zowel inheemse als uitheemse soorten. Nog
steeds gaat onze biodiversiteit achteruit, maar wonderwel
verschijnen er ook steeds weer nieuwe soorten. Het snelle
tempo van deze veranderingen is nauwelijks bij te benen, dus
zet het op papier; zo houden we het overzicht.
Wij hebben er nu al zin in om het allemaal te lezen…op het
moment van dit schrijven schijnt nog de warme herfstzon, maar
straks kan het haardvuur weer aan en de Twirre op schoot.
Hopelijk brengt het u de nodige inspiratie om voor het volgende
nummer een leuke bijdrage te leveren, zodat de Twirre nog in
lengte van jaren kan blijven bestaan.
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