
Organisatie Wintervoedering

Gooi- en Vechtstreek (Naarden)

Tevens ontvingen we het jaarbericht van deze organisatie. We

noteerden hieruit:

De ervaring van vorig -jaar was, dat er meer blauwe reigers naar

de vaste voerplaatsen kwamen, hoewel landelijk de reigerstand

terugliep.
Een honderdtal reigers werd het vorig jaar op vier plaatsen van

250 kg wijting en enkele honderden kilo's goedkopere stukken

vis voorzien. Er werden toen tevens enkele roerdompen op de

voerplaatsen waargenomen.

Vermeld werd ook, dat van CRM toestemming werd verkregen tot het

houden van een vogelasyl. Dit wordt thans beheerd door de heer

M. Waayer, Oude Kerkweg 25 te Laren.

Het verslag meldt te veel om hier over te nemen, maar toch nog

ditMe-j. van Hoewellngen heeft met succes twee oliëzwanen en

een oljemerel gereinxga mei PRIL.

Ook hier wordt gesteld, dat op voor vogels gevaarlijke wegen

een max.snelheid van 70 km moet gelden. Maar welke automobilist

houdt zich in ons land precies aan zo'n cijfer? In de praktijk

komt er beslist altijd 15-20 km bij. Zo ligt het helaas.

Er wordt nauw samengewerkt met mevr.0.Holzenspies en de heer

H.J. Slijper, bij de VWG bekend.

Er werd ook aan propaganda gedaan. Jan van den Kam op de scholen

met zijn film over de Wadden, Tentoonstellingen op de scholen.

Geattendeerd werd vooral op Natuurbeschermingsjaar waar-

bij je al lezend eventjes denkt: maar né. 1970, wat dan?

Kunnen we geen Natuurbeschermingsperiode '70-'80 creëeren? Een

soort tienjarenplan voor geheel Europa, waarbij belangrijke

dingen die we echt veranderd willen hebben (gelijkstelling
jacht/vogelwet, ganzenraoorden in het noorden van ons land, enz.)
rivier-zee-luchtverontreiniging b.v.) tien jaar,lang op de snij r
tafel blijven liggen bij de Raad van Europa en ónze regering?

Wij ontvingen van het bestuur een convocatie voor de contact-

avond, op dinsdag 13 oktober 1970, 20.00 uur, in de aula van

de Scholengemeenschap Godelinde te Naarden.

Voor onze leden misschien een avond om te noteren.

Jo van Dijk komt met zijn kleurenfilm: Vogels van Lapland.

De kwaliteit van zijn films maakt toelichting overbodig.
Entree: f. 1,50.
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Tenslotte wordt gewaarschuwd tegen schrikbarende verruwing en

domme onverschilligheid. Aan ouders, jeugdleiders, onderwijs-

krachten en pers wordt verzocht alle steun, om te trachten mee

te werken aan een mentaliteitsverandering ten gunste van een

leefbaar klimaat voor alles wat leeft.
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