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Herfstflora in Laren 1973

Gelukkig werd een klein aantal leden bereid gevonden dit initiatief ver-

der vorm te geven en ieder, die de Herfstflora heeft bezocht, kan getui-

gen dat hier een goed stuk werk is ge-

leverd.

Aan allen, die in de een of andere

vorm zijn medewerking heeft verleend

hiervoor zeer hartelijk dank!

Zonder een van de andere werkers te

kort te doen, mag nog wel even speci-
aal worden vermeld het werk van Henk

van den Berg, aan wiens schilderingen
een groot deel van het succes mag

worden toegeschreven»

Ontelbaren hebben zich tijdens de be-

zoekuren laten informeren over het

doel en de werkwijze van onze Vcgel-

werkgroep, In een tot voldoening stem-

mend aantal gevallen leidde dit zelfs

tot het lid worden van onze vereniging.
Ook de in oktober en november te hou-

den vogelcrsus voer er wel bij, omdat zich hier een uitgelezen mogelijk-
heid voordeed, aandacht voor deze vorm van aktiviteit te -vragen.

Vele bezoekers van buiten het Goji vroegen de weg naar een vogelwerkgroep
in de omgeving van hun woonplaats. Ook deze belangstellenden konden wor-

den ingelicht o

Het was voor ons overigens een verrassing hoe groot en vaak ook diepgaand
de belangstelling voor de ve>gels in het totaal van het milieu onder het

publiek was.

Dit alles heeft ons weer gesterkt in het vertrouwen, dat wij met ons werk

niet allen onse eigen hobby uitleven, maar ook iets kunnen betekenen voor

een mentaliteitsverandering in onze omgang met de natuur.

De jaarlijks terugkerende manifestatie Herfstflora in het Singermuseum te

Laren had dit jaar voor het eerst een afdeling, die gevrijd was aan het be-

houd van een goed milieu.

Toen in de tijd van de voorbereiding ook aan de Vogelwerkgroep werd ge-

vraagd hieraan een bijdrage te leveren, hebben wij uiteraard spontaan
onze medewerking toegezegd, zonder dat wij er ons goed van bewust waren

wat dit eigenlijk aan kreativiteit en werk met zich zou meebrengen.


