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Redactioneel

Daar de redaktie niet de tijd ter beschikking heeft om aan

elke excursie deel te nemen, zou het fijn zijn als er bij el-

ke excursie iemand was, die even een krabbeltje op papier zet-

te en dit naar de redaktie zou zenden.

Ook leuke ervaringen tijdens tellingen, gebeurtenissen in de

tuin of omgeving en alles wat interessant is op vogelgebied,
is van harte welkom.

Aan alle tekenaars onder onze leden hebben wij een verzoek.

Ons "Haantje" zal een nieuw jasje moeten krijgen - de vorige

omslagen zijn op - dus, pak eens papier en potlood en stoei

eens met het Korhaantje, alle prenten kunnen tenslotte bijdra-

gen tot ons nieuwe gezicht.

Hopelijk hebben alle leden een kijkje genomen op de Herfstflo-

ra in Singer en hebben daar onze biotoopjes gevonden.
Ook zij zullen zich dan verbaasd hebben over de enorme belang-

stelling en zullen dan eveneens hebben opgemerkt dat men alge-
meen steeds meer milieubewust wordt ! '■

Vele mensen uit het publiek verbaasden zich erover dat dit

werk door vrijwilligers werd gedaan en dat er geen speciale op-

leiding voor nodig was.

Het fijne resultaat was dan ook zeven nieuwe leden, hartelijk
welkom, en vele aanmeldingen voor de nieuwe vogelcursus.

Duidelijk iets dat voor herhaling vatbaar is !

Op pagina 11 nog iets meer over de Herfstflora,

Verder vindt u in deze Korhaan een aankondiging over een bin-

nenkort te verschijnen publikatie van de hand van D,A,Jonkers,
over ons verenigingssymbool "de Korhaan", een rapport, waar-

aan veel naslagwerken zijn te pas gekomen, een verslag van

het Comité Wlntervoedering en onze brief over de vogelvangst
in België,

red.

Deze piepjonge redaktie heeft haar uiterste best gedaan om

dit vijfde nummer op tijd bij u in de bus te laten rollen.

Vergeef ons eventuele schoonheidsfoutjes, wij nog maar

bleu in de journalistiek.

Hopelijk helpt u ons een handje door ons te overladen met

uw kopij.


