
Medewerkers gevraagd

Na een tweetal maanden te hebben gecontroleerd komt voor

de controleurs het opmaken van hun rapport en voor de secretaris

Rob Moolenbeek het samenstellen van het nestkastenverslag aan de

hand van deze rapporten. Gezien ons ledental is onze nestkasten-

kommissie v éél te gering in mankracht, temeer daar wij ons voor

de toekomst nog een aantal taken hebben gesteld. Zó zijn we recent

in de gelegenheid geweest om te komen tot een aanmaak van nest-

kasten voor torenvalken en uilen. Met andere woorden, het hout
is er, maar als we weten hoeveel er moeten worden gemaakt, komt

het probleem van de timmerlieden om de hoek Rijken. Hier geldt
dus wéér vrijwilligers voor.

Aangezien in 1969 zo’n L$> van onze kleinere.nestkasten

werd vernield, blijft de aanmaak van nestkasten ons een voort-

durende zorg. Makers hebben we soms wél, en dan denk ik weer aan

de-scholen, maar meestal hebben we het materiaal niet. Wie ons

hieraan kan helpen - hetzij direkt of indirekt - is bijzonder
hartelijk welkom. Het zelfde geldt voor de vlotjes, die we in

plassen wi-llen verankeren om het de zwarte sterns wat gemakkelijü
ker te maken. Behalve dat.we hiervoor nog geen hout hebben,
komt hier waarschijnlijk ook het probleem van de controle om de

hoek kijken. Wie hiervoor belangstelling heeft moet niet lang

De nestkastkommissie van de vogelwerkgroep het Gooi e.o,

is een kommissie, die niet zo bijzonder aan de weg timmert, De

meeste leden van de VWG weten dat wel, maar ik schrijf dit nog

maar eens neer voor degenen, die recent lidzijngeworden.
Het gaat om zegge en schrijve 27 leden, die met elkaar op

25 grote en kleine terreinen in totaal zo’n 1200 nestkasten con-

troleren, schoonmaken en zonodig repareren. Dit laatste is nogal
eens nodig, omdat er altijd nog mensen zijn, die het niet kunnen

laten om van onze kasten af te blijven. In 1969 bedroeg het aan-

tal kasten 1150, maar in 1970 zijn er in het begin van het voor-

jaar circa 70 kasten bijgekomen en op dit moment liggen er weer 60

op distributie te wachten. Dit vooral dankzij de hulp van een

internaat in Hollandse Rading en twee Hilversumse Lagere Tech-

nische Scholen.

8



wachten, maar zich regelrecht wenden tot Rob Moolenbeek, Erf- ;
gooiersstraat 597 te Hilversum, of tot de schrijver van dit

stukje: Aart Bode, Berlagelaan 303, ook te Hilversum.
Resumerend kunnen we dus stellen dat we nodig hebben:

a ) controleurs voor terreinen die al lang werden gecontroleerd,
maar die nu braak dreigen te blijven liggen. Reden: vertrek

van de oude controleur,

"b) timmerlieden voor de aanmaak van torenvalk- en uilenkasten.
c) hout voor de kleinere nestkasten, die dan worden gemaakt op

L. T. Scholen.

d) timmerlieden en controleurs voor ons vlotjesplan.
Een vogelwerkgroep is natuurlijk ook een gezelligheidsvere-

niging. Ik zou onze grote avonden niet willen, missen. Ze zijn
gezellig, ook al zijn ze opgezet om ons allemaal iets te leren.

Maar, en nu komt het, een vogelwerkgroep is in de eerste plaats
een vereniging waar moet worden gewerkt. Vandaar dus nogmaals
deze oproep om medewerking. Misschien dat U, na deze korte be-

schrijving van wat de nestkastenkommissie tot nu toe deed en in
de toekomst graag wil doen, wat gemakkelijker tot het besluit komt
om aan dit werk deel te gaan nemen. Dat U van harte welkom'bent
zal U duidelijk zijn. Vandaar nu al: graag tot ziens!

Aart Bode
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