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Redactioneel

U vindt in dit nummer het jaarverslag van de secretaris, het finan-

cieel overzicht '75, de begroting ! 76 en de jaarverslagen van onze

subgroepen. Ook de agenda.van de Algemene Ledenvergadering van a.s.

25 maart is in deze Korhaan opgenomen!

Dan zijn er de bekende rubrieken: "Programma Excursies", "Veldwaar-

nemingen", "Terugmeldingen" en -een nu wat uitgebreider- "Ontvangen

Literatuur"o

Ook zijn in deze aflevering van uw VWG-blad enkele artikelen te vind-

en over onderwerpen die al vele pennen in beroering hebben gebracht,

zoals b,v, wat betreft de jacht een ongezouten weerwoord van de heren

R,G. Moolenbeek en N.D, van Swelm op de reactie van de heer E.P, Klomp

op hun artikel "Wist u.in de Korhaan van vorig jaar n0,5.

(zie voor reactie van de heer E„P. Klomp no. 6, '76, onder de titel:

"is het in de jacht werkelijk een beestenbende?")

En... op bladzijde 12 lezen wij hoe ons bestuur zich opstelt ten op-

zichte van het voorstel (van het Gooisch Natuurreservaat) tot uit-

breiding van het Honden-aanlijngebod,

Zoals u ziet interessant leesmateriaal in overvloed, want het is nog

lang niet a11e5,.,, de heer P. Vos vertelt ons hoe een Buizerd een

Spreeuw slaat,,, op blz. 11 horen wij een "noodkreetje" uit het "nood-

schooltje" van mevr, R, de Wijs-Tabois,,. en dat er niet alleen maar

over vogels wordt verhaald, leest u in "Muizenis"!

Wij zijn blij ook een bijdrage van de heer S. Poelstra te kunnen plaat-

sen, want hij weet ons toch altijd te boeien met zijn excursie-versla-

gen. Maar dat laatste wist u zeker ook al!

Om aan het benodigde materiaal te komen voor een nieuwe rubriek "Aan-

komstdata Zomergasten", vragen wij vu medewerking. Stuurt u dan uw Iste

waarneming van dit jaar van de onderstaande soorten zo spoedig moge-

lijk op naar de redactie, eventuele bijzonderheden graag erbij ver-

melden. Soorten: Fitis, Tjiftjaf, Koekoek, Grasmus, zwaluwen, karakiet-

en e.d,, Geknaagde - en Zwarte Roodstaart, vliegenvangers,,, met andere

woorden van al onze specieke zomergasten.

Oké, de redactie is alweer lang genoeg aan het woord geweest, wij ho-

pen op u te mogen rekenen! Dus zorg (tijdig) voor kopij!
Heeft u suggesties of wensen wat.betreft het "leesvoer" van uw Korhaan

op- of aanmerkingen, kritiek op de "opmaak" van het blad, schrijf het

ons dan! De redactie is er blij mee.

Het is zoals Lyske Rynja het in zijn "Redactioneel" van begin 1976 zei:

"Tenslotte is de
T

'orhaan er niet alleen voor u, maar ook door ui".

Daar is ’ie weer! de allereerste aflevering van de Korhaan in het

nieuwe jaar. De redactie wil deze gelegenheid dan ook graag benut-

ten u allen een gezond en gelukkig 1976 toe te wensen!

Het is jammer maar waar, Lyske Rynja, die vele jaren achtereen de

eindredacteur was van de Korhaan, heeft deze post verlaten en aan

anderen overgedragen. En die "anderen" dat zijn wij..., Wim Cohen

en ik (Rob van Maanen); Wim verzamelt de kopij, dus stuurt u voort-

aan al uw kopij naar hem: Bezaan 8 te Huizen.
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