
Redactioneel

Huis en haard worden voor enkele weken verlaten om plaats te maken

voor verre, vreemde oorden of één van de prachtige streken, die Ne-

derland gelukkig nog rijk is.

Een enkele ornithomaan kan zelfs dan de vogels nog niet van zich af'

zetten en probeert ze op celluloid mee naar huis te krijgen of deter

mineert ze alleen maar. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet

gaan kan.

Eén ding staat vast; zij komen allen ontspannen terug, uitgerust om

de strijd met de dagelijkse beslommeringen aan te binden.

Deze Korhaan is de laatste voor uw vakantie; ook het bestuur strijkt
als zomergast overal in Europa neer.

In september beginnen we weer vol frisse moed. Degenen, die te ken-

nen hebben gegeven op een of andere wijze werk te willen verrichten,
zullen worden ingeschakeld bij trektellingen of andere zaken, die

aandacht behoeven. Andere leden zullen wij trachten te activeren.

Het is geen wet van Meden en Perzen dat men actief moet zijn, maar,
als u wilt, wij ontvangen u met open armenI

Zeer zeker zullen wij werk gaan maken van de bouwplannen van de

K.R.O. Hoe is het mogelijk dat een omroepvereniging, die hele pro-

gramma's wijdt aan natuurbescherming, zelf een studiocomplex in een

natuurgebied (Spanderswoud) wil laten bouwen, waarbij o.m. als argu-

ment wordt gebruikt, dat de grond daar goedkoper is dan in Hilver-

sum? Het bestemmingsplan moet dan wel gewijzigd worden (of is dat al

gebeurd?), maar dat is slechts een formaliteit.

Met recht geldt het gezegde "Als de vos zijn passie preekt, boer pas

op je kippen".

Wij vogelaars moeten bedacht zijn voor deze vossen, die in het Gooi
voorkomen.

D.A. Jonkers

Dit keer is het niet de redactie, maar de voorzitter, die de eer te

beurt valt deze eerste pagina te vullen. Aan hem gaarne het woord.

Voor sommigen duurt het nog enkele weken, voor anderen, veelal het

grootste deel, wat langer, maar dan is het ook zover: Vakantie!
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