
Terug van weggeweest.......

Het komende winterseizoen, de octioye verenigingsperiode, biedt u

beslist een interessont WG-progrommo. U sloot dit blod moor eons

op, U honoreert het werk von het bestuur toch met een bezoek oon

de ovonden?

Het bestuur heeft moeten besluiten op een oontol punten wot strin-

genter de nregels von orde 1 * te moeten honteren. Zo zullen de grote

V.vG-ovonden in het vervolg uitsluitend voor leden zijn, die slechts

één invité mogen meebrengen. Cursisten niet-leden, hebben dus geen

toegang meer. ü begrijpt de noodzook von de mootregelen: leden goon

voor, voorol ols' de zool te klein dreigt te worden. Hetgeen niet

impliceert, dot we niet verheugd zullen zijn over oen vol ‘huis"*

Leden, die nog niet hun contributie hebben betoold hebben geen toogong

meer tot de ovonden on zullen geen korhoen meer ontvongen, Aldus

een
,!moctregel von bestuur", om do zorgen von de ponhingmeesteres

te verlichten en een odministrotieve choos te voorkomen.

De cursus-orgonisotie is voorts geheel in honden gelegd von een

groepje.... cursisten* Zij, die er het vorige joor kennelijk veel

genoegen oon hebben beleefd en bereid woren het werk rondom de cursus

te verrichten. Geweldig, dot er terstond zes zich melden*

Weekends, excursies en VAG-roizen (zie deze korhoen elders), zijn

eveneens uitsluitend voor leden. Het oonholen von de teugpltjos

in ons oller belong, .Beschouwt u het niet ols omsympothiek. .‘.et is

do normole gong von zaken, olom, dus ook in onze V¥G. A propos,

geniet nog von de Zuidelijke-Flevopolder, wonde! of fiets er, zolong

zij nog in deze ongerepte stoot er ligt.

Het zindert er von de vogels!

ji.r..

Het valt niet mee na zoveel weken, maanden bijna, van luieren

vakantie vieren en zon aanbidden, de draad weer op te nemen. De

meesten van ons lopen nog niet over van enthousiasme. Ze komen

maar matig op gang. Voor de vogels is er geen vakantie weggelegd.
Hun strijd om het bestaan gaat door ... dag en nacht.

opelijk heeft u veel genoegen beleefd aan vogelskijken. Wat is een

vakantie zonder af en toe de verrekijker op te kunnen pakken en die

tintelende sensatie van een zeldzame "piet" te kunnen beleven?
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