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Redactioneel

Tevens vindt u een verslag van de ganzenexcursie in Friesland en

de uilenexcursie op het landgoed Groeneveld,

De heer Ploeger heeft ons verwend met een leuk verhaal over

je kunt genieten van een paar uurtjes op Terschelling* s

Vanaf deze plaats villen vrij ook die lange lijst van nieuwe leden

graag van harte welkom heten; velen van hen zijn lid geworden,
nadat zij via een succesvolle cursus met de Vogelwerkgroep hebben

kennisgemaakt.
Een goede raad aan deze mensen en andere vogelwerkgroepleden:

'

geef u op bij een van de subgroepen. Er is veel werk te doen en

daar hoeft u lang niet altijd een goede vogelkenner voor te zijn.

Dat we sinds 1 juni weer een nieuwe voorzitter hebben, is iets

dat stilletjes heeft plaatsgevonden, maar dat toch zeer goed
nieuws is, dus graag drie hoeraatjes v00r,,,,, Jelle Harder,

Verder bereikte ons een triest bericht over onze Ooievaars,

Deze vogels zullen binnekort echt in fabeltjesland gaan thuis-

horen, als hun broedresultaten dit jaar niet succesvoller zullen

zijn dan vorig jaar, De heer J.Strijbos berichtte ons in de Tele-

graaf van 4- januari j.1,, dat in 1973 slechts ZEVEN Ooievaars wa-

ren uitgevlogen, terwijl dit aantal in 1939 volgens gegevens van

het Rijksinstituut voor Natuurbeheer nog achthonderd (I) bedroeg.

Tijdens de zomermaanden zult u ons moeten missen, omdat we dan

ook op vakantie zullen zijn; wij komen in september dan weer bij
u terug en wensen u intussen een hele prettige vakantie toe.

red.

De lente is al in volle gang en dat betekent werk aan de winkel

voor vele vogelwerkgroepleden. Dat velen toch nog de tijd hebben

gevonden om excursieverslagen en vogelwetenswaardigheden op pa-

pier te zetten, is dan ook beslist een compliment waard.

De heer J.Harder en B.van Poelgeest vragen in dit nummer uw aan-

dacht voor het Atlas-project, een groots project, waaraan ieder

zijn steentje kan bijdragen.
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