
Mededelingen

IN MEMORIAM J.KOSTER.

Ons zal speciaal bijblijven de

spontaniteit, waarmee hij op een

moeilijk moment een bestuursfunctie

op zich nam en de warme belangstel-

ling, die hij steeds voor onze

werkgroep aan de dag legde.

Het bestuur.

Getrouwd:

Op 13 december 1972 zijn getrouwd:
Jan van der Geld en Nettie Hartong,

Voorlopig adres: Lange Heul 113,

Toekomstig adres (begin 1973):

Knollendammerdijk 96, Oost-Knollen-

dam (gemeente Wormer).

Hoewel Jan door zijn vertrek naar

Wormer zijn activiteiten voor de

Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. heeft

moeten staken, blijft hij toch be-

horen tot de "werkers van het eer-

ste uur". Een hartelijke gelukwens
in de Korhaan is dus zeker op zijn
plaats.

Jan en Nettie, het ga jullie in de

toekomst buitengewoon goed!

Het bestuur.

Hetp enningm ee stersch a p.

Door het onverwacht overlijden van

de heer Koster, die sedert septem-
ber 1972 de functie van penning-
meester van de V.W.G. vervulde,
stond het bestuur voor de moeilijke

opgave op korte termijn in deze be-

langrijke vacature te voorzien. Tot

onze grote voldoening verklaarde de

heer B.Hartkamp,Hazenstraat 42, te

Hilversüm7~tël7: 02150-51154, zich

bereid in afwachting van zijn offi-

ciële verkiezing als bestuurslid in

de in maart 1973 te houden jaarver-

gadering, de zorgen voor onze fi-

nanciën op zich te nemen. Wij zijn

ervan overtuigd dat de heer Hart-

kamp zich op uitstekende wijze van

deze taak zal kwijten.

Het bestuur.

Ledenmutaties.

Nieuwe leden:

hr.B.Bokhorst, Bergweg 20, Blari-

cum, telefoon: 02153-5171;

hr,J.B.Prieling, Catharina van Ren-

neslaan 19, Bussum, tel.: 02159-

11019;

hr.H.C.A.Glebbeek, intennestraat 18

Huizen, telefoon: 02152-3369;

hr.B.Hartkamp, Hazenstraat 42, Hil-

versum, telefoon: 02150-51154;

mej.H.C.Jacobs, 2e Molenweg 34a,
Blaricum, telefoon: 02153-4134;
hr.J.Kamies, Geysendorfferstraat 30

Bussum;

mevr.J.Kloosterman-Dekker, Steijn-
laan 7, Hilversum, tel.; 02150-

44304;

Adresveranderingen:

mevr.A.C.M.van den Brink-Van Rossum

Molenweg 29, Laren N-H.;

hr.mr.P.H.Fuchs, Mirbachstraat 19,
Voerendaal;

hr.J.P.G.van der Geld, Knollendam-

Op 11 december j.l. is nog onver-

wacht heengegaan de heer J. Koster,
sedert september 1972 penningmees-
ter van onze vereniging. Hoewel zijn

gezondheidstoestand de laatste ja-

ren te wensen overliet, hadden wij
toch allen de hoop dat het hem ge-

geven zou zijn nog lange tijd voor

zijn gezin en ons verenigingsleven

gespaard te blijven. Dit heeft he-

laas niet zo mogen zijn.
Onze gevoelens van medeleven gaan

uit naar zijn vrouw, kinderen en

kleinkinderen, die hem zo node mis-

sen. Mogen zij in deze moeilijke

dagen gesterkt worden door de her-

inneringen aan het vele goede dat

zij samen met hem hebben beleefd.
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merdijk 96, Oost-Khollendam (gem,
Wormer);

me j , J.E.Koeslag,' Johannen Huslaan

10, Hilversum;

hr.B.W,J.M.Kruijsen, Dopperstraat

18, Bunschoten;

hr.A.L.Longayroux, Zilverberg 12,

4de verd. kamer 20, Amsterdam;

Bedankt als lid:

mevr.M.Dowdeswell-Pos, Dr.Pred. van

Eedenweg 11, Bussum;

hr.A.Duyf, Adm.De Ruyterlaan 109,
Hilversum;

N.J.N. afd. Hilversum, p/a Nootweg

5, Nieuw-Loosdrecht;
hr.A.J.van Noordwijk, Taveernelaan

15, Bilthoven;

hr.drs.P.Schneiders, Slochterenlaan

13, Bussum;

mej. l.L.Velthuyzen van Zanten, Can-

nenburgerweg 46, Ankeveen;

Overleden:

hr.J.Koster, Mauritslaan 37, Hil-

versum.

Vogelcursus 1973.

Ook in het komende voorj aar wordt

er weer een vogelcursus gehouden.
De cursus start op dinsdagavond, 6

februari a.s. en duurt negen weken,
telkens te houden op dinsdagavond.
De cursus geschiedt aan de hand van

dia's en geluid, 0.1.v, de heer K.

Visser en mevr, C.Holzenspies. Ze

wordt gehouden in de zaal van de

Zuiderkerk aan de Abraham Kuyper-
laan te Bussum. U kunt zich voor

deze cursus aanmelden voor 28 Janu-
ari a.s, bij mevr. M.T.Groen-van

Harmelen te Baarn, telefoon: 02154

3043_(bi;j_voorkem?_na_18.00 uur).

TER NAGEDACHTENIS AAN DE HEER KOS-

TER.

Hoewel ik het verwacht had, viel

het mij toch op dat bij onze vogel-

vriend Koster zoveel vrienden en

kennissen aanwezig waren om de

laatste gang van deze vriend mee te

maken. V/ant een mensenvriend was

hij. Er waren ook veel mensen uit

het zakenleven, want ook daar heeft

hij veel vrienden gemaakt. Middels

zijn inzicht in het hele bestel en

door zijn wijsheid van het menselijk

wezen, kon hij ons altijd een goed
advies geven. Hij keek als het ware

door iemand heen en paste daar zijn

Visio bij aan.

Het was mij te moeilijk om bij de

crematie hiervan te getuigen, maar

ik zou het zo willen zeggen:

Mevrouw Koster, kinderen en klein-

kinderen, U verliest in hem een

liefhebbende echtgenoot, een zorg-

zame vader en een fijne opa; maar

wij verliezen in hem een adviseur,
een vriend, maar bovenal een mens.

Dit van ons te weten moge U sterken

in de komende dagen.

G.Koomen

Ook in dit nummer van De Korhaan

zijn wij niet helemaal door de

kopij gekomen. Enkele artikelen en

berichten zullen nog even moeten

blijven liggen voor het maartnum-

mer. Dit betekent echter niet dat

wij geen kopij meer willen ont-

vangen. Integendeel: hoe meer ko-

pij ,
hoe beter.

Het volgende nummer van de Kor-

haan verschijnt omstreeks 9 maart

a.s. Kopij voor dat nummer moet

uiterlijk 24 februari bij de redac-

tie zijn.

Red.
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