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Redactioneel

Dit wordt echter helemaal goed gemaakt door

het enthousiasme, waarmee vele leden een ont-

werp voor de nieuwe omslag hebben getekend en

ingezonden.
Hoera! Ga zo door en ons blad zal uitgroeien
tot een boekwerk.

De subgroepen van onze vereniging hebben voor

1974- een omvangrijk programma, zo ook uw re-

daktie.

Als er genoeg animo voor is, zouden we graag

een nieuwe rubriek willen opnemen: vogelperi-

kelen, vogelwaardigheden of misschien weet u

zelf een leuke naam voor een rubriek, waarin

we leuke, korte gebeurtenissen kunnen opnemen.

Een ander voorstel, dat ons bereikte, was een

rubriek, waarin kijkers, laarzen, vogelboeken
enz, aangeboden worden, omdat deze door de le-

den niet meer worden gebruikt en zij deze ar-

tikelen wel van de hand willen doen. Lijkt u

dit iets, laat het ons weten, want uw mening is

o zo belangrijk voor ons.

lets anders dat ons van het hart moet, is dat

wij nog al eens te horen krijgen, dat, dat het

voor nieuwe leden moeilijk is om contact te

krijgen met de "geroutineerde" vogelaar. Voor-

al omdat zij nog niet zo zeker zijn van hun

kennis, willen ze zich niet opgeven voor trek-

tellingen, broedvogeltellingen, e,d. (dat kun-

nen ze anders gerust doen).
Gaat u regelmatig op pad en wilt u best iemand

mee als gezelschap, geef een nieuw lid eens een

telefoontje (de nummers staan achter het adres

in de rubriek ledenmutaties, terwijl bij het

secretariaat een ledenlijst verkrijgbaar is}.

Wij vogelaars moeten een beetje af van dat in-

dividualistische karakter als we onze kennis

willen overdragen.

Wellicht kunnen we dit toevoegen aan onze goede

voornemens voor dit nieuwe jaar.

red.

Na een niet al te lange pauze is hier dan het

eerste nummer van 1974. Allereerst wil de re-

daktie alle leden een gelukkig en vogelrijk
1974 toewensen.

Een kleine schaduw valt reeds over dit nieuwe

jaar omdat door de vele verplichte snipper-

dagen de nieuwe omslag van dit blad niet op

tijd gereed kon komen.


