
Redactioneel

Graag ontvangen we ook kopij niet alleen over vogels, maar over •

-

bijvoorbeeld* aantasting van hun leefmilieu (biotopen), het verband dat

er bestaat tussen de vogels en hun voedselbronnen (insecten, andere dieren,

zaden ,planten enz.) Ook daar zijn zeker leerzame gegevens over te ver-

tellen en als we in zo'n artikel dan in de gaten houden, dat daarbij onze

vogels (we zijn een vogelwerkgroep! ) centraal staan, dan lijkt ons dit

geen bezwaar. Willen deze medewerkers dan wel op één punt letten;

de bij deze artikelen nogal eens vergezeld gaande grafieken niet breder

maken dan 16 cm. En de cijfertjes en tekstjes graag duidelijk (leesbaar) -----

Een paar cijfertjes of woordjes voor ons onleesbaar geeft veel narigheid,

We gaan overigens deze -soms tijdrovende tekeningen niet natekenen, om ze

binnen het raam van de stencil te krijgen. Als ze aan de maat voldoen,

maken we er foto's van en plakken deze in.

Vorige keer lanceerde!we een "kwartaalstaten-idee" met zgn

"aanstreeplijsten voor de vogelwaarnemingen". Dit plan Mjkt om prak-

tische redenen niet uitvoerbaar. Een veel beter mreeds eerder voorbereid

plan net waarnemingskaartjes komt hiervoor in de plaats en we verwijzen

u hiervoor tiaar de pagina's 4» 5 en 6. Voor wie dus toch nog iets wil doeh

voor het vogelwerk, die kan daar zeker eens over nadenken.

Dan zal onze vólgende Korhaan, aldus de mededelingen van het be-

stuur, vrijwel geheel in de vlucht komen te liggen van veel zakelijke

beslommerimgen. Waarschijnlijk zult u daarin de "notities"missen en

wellicht ook enkele andere artikelen zullen naar "later" moeten worden

doorgeechoven.

Naast de inhoudsopgave is nu ook de gehele redactieploeg vermeld.

Jan van der Geld heeft de plaats van Jan Bos ingenomen. Door zijn werk

in "de binnenlanden" hebben we alleen maar de weekenden contact en kan

hij helaas onze avonden niet bezoeken. Als tekenaar sloot de heer Klomp

zich bij ons aan; de heer Klein wil zich in de toekomst met de correctie

bemoeien en het echtpaar, de heer en mevrouw Vos,tikken, behalve de

kleine lettertj®, de gehele krant.

Graag hier flank aan-Agnes van Rossum, en incidenteel enkele andere

medewerkers(sters), die voordien toch bijzondtr leuk werk deden om al

die vorige Korhanen in de lucht te houden.

Vergeet u vooral De Gieren en Arenden van Europa niet, Singer-

museum, op 2 april a.s. -pjj,

Tijdens onze laatste bijeenkomst was de mededeling van waarnemend

voorzitter D. Jonkers, dat enkele leden zich voor gevraagd commissie-

werk hadden gemeld, zeker verheugend. Toch willen we op deze plaats nog

even de aandacht vragen van hen, die deze, overigens bijzonder goed

bezette avond, hebben gemist. Terecht werd gesteld, dat vele handen licht

werk maken en dat er daarom nog juist iets meer versterking nodig is.

De redactieploeg trekt er nu behoorlijk aan, maar toch kunnen we pas

tevreden zijn, als ook bij de andere commissies alle zaken naar wens

gaan. Een aantal mensen er nog bij en door het grotere totaal zal er

beslist méér uit de bus kunnen komen, met minder offers aan persoonlijke

vrije tijd. Daarom een verzoek aan onze leden, die wèl trouw onze Korhaan

lezen, maar, on welke redenen dan ook, wellicht zelden onze avonden be-

zoeken: informeert u toch eens bij de heren Steen, Moolenbeek en Harder

(zie de commissies, op de Korhaan-omslag). wij kunnen ook uw hulp, al

zou dit desnoods matig moeten zijn, toch bijzonder goed gebruiken.

Een andere vorm van medewerking is ook het inzenden van kopij. Dit

kan, wat de redactie betreft, nooit te veel zijn. Onze keuze wordt dan

breder en door deze gevarieerdheid wordt de Korhaan leesbaarder. Het is

dus beslist niet altijd aan de redactie te wijten, als de ene Korhaan

wat beter “gebekt” is als de andere. In dit verband dan toch nog even

een paar tips.
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