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De eerste "grote avond' zit er op. Een niet te groot aantal leden is in

de Openbare Leeszaal te Hilversum komen kijken naar de

van de leden. Dit aarzelend begin zal hopenlijk worden gevolgd door een

stormloop op de zaal als de heer J.L, Steenhart over vogels van Lapland

komt vertellen. Er wordt op een vol huis geyekend, want dat is dit

programma beslist waardi

Tenslotte waardering voor het werk van velen, al mankeert het in sommige

commissies wel eens aan nieuwe initiatieven. Hierbij mag vooral geaccen-

tueerd worden de start van de nieuwe commissie, welke de organisatie en

begeleiding van de cursus "Vogelkennis" op zich heeft genomen. Met 130

cursisten (gevorderden en beginners) een heel werk, waar 6 "leerlingen"

van het vorige jaar zich nu achter hebben gezet. Mag de verbreiding van de

vogelbescherming voorpp hebben gestaan toen de cursus werd begonnen, het

plezierige gevolg mag ook niet buiten beschouwing worden gelaten* de

verbreding van het kaderJ
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Daar ligt een extra dikke editie van "De Korhaan" voor u.

We mogen deze oktoberuitgave 1970 wel een Spanjenummer noemen. Driekwart

van de inhoud is gewijd aan de eerste buitenlandse VWG-reis. Twaalf leden

van onze vogelwerkgroep trokken in de derde week van september naar Spanje
om er naar de vogels te kijken. Zij haddennog een restantie vakantie over

en konden zich bij de groep aansluiten. Deze Spanjevaarders produceerden

nogal wat kopy. Het leek ons bost nuttig de leden mee te laten delen in

de Spaanse vogelvreugden. Voor de ervaren vogelaars ligt hier immers een

plezierige hoeveelheid documentatie vastgelegd. Om later - waarom niet

reeds het volgend jaar; u kunt zich nu reeds opgevent! - eens met eigen

waarnemingen te vergelijken. De beginners zullen ongetwijfeld met plezier

de reisverslagen van de bevoorrechte VWG’ers lezen. Om alvast iets van de

sensaties van een buitenlandse vogelreis te proeven. En zo ver ligt

Spanje niet meer, zelfs niet voor een achtdaags verblijf ! In het verleden

hebben wij voorts eveneens af en toe verslagen opgenomen van buitenlandse

(vogel) trips van de leden. Wij weten, dat andere leden dankbaar gebruik

hebben gemaakt van de tips. Wij achten deze Spanjeuitgave dus verantwoord

en bovendien: het was een VWG-reis!
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