
Redactioneel

Deze deceraberkrant is een Flevonummer geworden. Een verzameling van

"Flevokople" werd hierin bijeen gebracht. Om technische redenen was het niet

mogelijk nog enkele artikelen, verband houdend met Zuidelijk Flevoland,op te

nemen. Ze zijn reeds gepland naar de volgende editie en we willen iedereen

troosten met de gedachte, dat Zuidelijk'Flevoland nog wel lang de vrijwel

dagelijkse belangstelling van onze vogelwerkgroep zal genieten. Artikelen

over dit gebied zijn ons zeker elke maand'welkom.

Misschien megen we op dit moment nog weer even herinneren aan de

zo snel mogelijke de'srschuiving van kopie naar de redactietafel. En om

de vlotste weg te nemen, dan nu rechtstreeks naar Laarderweg 184, Bussum.

Ook verzoeken wij onze leden - en vooral zij, die daartoe heel goed in staat

zijn - om vocral mee te werken, dat wij een zo groot mogelijke variatie aan

kopie ontvangen. Het’ gezicht van de krant wordt niet alleen door de redactie

bepaald, maar tpoh wel hocfdnaké.ljok door wat de leden te vertellen hebben over

wat ze buiten hebben waargenomen. Ock stellen wij het op prijs, als u

bijzondere informaties uit kranten, tijdschriften cf uit eigen waarnemingen

regelmatig aan ons door wil geven. U vindt ze 'dan wel eens later in "De

Korhaan" terug. ,

Tot zover dan nu. maar een klein beetje "stimulans" aan de gehele

VWG, omdat we met weinig k*pie geen krant kunnen vullon. Misschien dat

volgend jaar eens kan werden bezien, cf aanvulling van de redactie weer

wenselijk zou zijn, We moeten niet uit het oog verliezen, dat bij ziekte of

andere onverwachte gebeurtenissen,' d'e'zaken'blijven doorgaan, zoals dit

hopelijk ook nu het geval zal zijn.

Rest mij nu, los van de vraag, of u deze krant dit jaar nog wel

zult ontvangen (stakingen ),al onze leden, en niet-leden lezers, mede namens

het bestuur van onze Vogelwerkgroep

prettige Kerstdagen toe te wensen

en een

gezond en voorspoedig

rTTï tH.

Het is wat spijtig voor de"Gooise Vogelwerkgroepers" ,dat we het

plotselinge afscheid van onze voorzitter feitelijk achter het nieuws aan

moeten mededelen. De plaatselijke bladen zijn ons hier - hoe dit ook kan

een slag voor geweest.en dat is jammer. Niettemin ligt daar dan toch het

feit, dat Jan Bos gemeend heeft, zijn voorzittershamer eerder te moeten

neerleggen,dan in zijn hierna opgenomen schrijven werd aangekondigd.

Ongetwijfeld zullen de leden van de VWG - en persoonlijk hoop ik ná de

feestdagen -met elkaar hiervoor een oplossing zoeken.

Als "nieuweling" was ik nog maar gedeeltelijk bij het redactiewerk

betrokken. De tot standkoming van "De Kornaan" rustte vrijwel geheel op de

schouders van Jan Bos, tevens redactie-secretaris. Redactiewerk, dat hem

beroepshalve natuurlijk vlot afging. Het plotselinge "kappen", ook met dit

werk,moest door mij worden opgevangen. En omdat het voortbestaan van

"De Korhaan" dan maar zwaarder moet wegen,dan de restanten die mij aan vrije

tijd nog resten, zullen we trachten, mèt de zeer enthousiaste hulp van een

vijftal jongeren, onze "vogel" te laten vliegen zoals we dit graag zouden

willen.
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