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Van de redaktie

Er is onlangs opgericht de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. Deze

vereniging heeft zich als doel gesteld om Anna's Hoeve als natuurgebied met

rustige recreatie te behouden en te herstellen.

Momenteel worden door Willy Leurs de Steenuilen in ons gebied geïnventariseerd.
Er zijn al verscheidene broedgevallen gekonstateerd. Mocht U ook waarnemingen
van Steenuilen hebben wilt u deze dan aan Willy Leurs doorgeven? tel. 035-

62499.

Mensen die nog telformulieren van de waterhoentelling hebben, worden verzocht

deze zo spoedig mogelijk naar Dick Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum te

sturen.

Voor de huiszwaluwtelling wordt nog iemand gezocht voor de gemeente Muiderberg.
U kunt zich opgeven bij de fam. Hardon.

De redaktie heeft een schrijven ontvangen van Peter van der Linden als

woordvoerder van een groep mensen welke een blad wil uitgeven over Natuur en

Milieu in Gooi, Vechtstreek en Eemland. Om dit te realiseren is hulp nodig van

vele mensen o.a. voor redactie, typewerk etc. etc. Reacties van geïnteresseerden
kunnen gestuurd worden naar: Peter van der Linden

Hertog Aelbrechtstraat 14

Hilversum (035) - 851271

Bij de meeste vogelaars is het waarschijnlijk wel bekend dat momenteel een paartje

Ooievaars een vestigingspoging doet op een oude fabrieksschoorsteen in

Kortenhoef. Deze toren is gelegen op de hoek Emmaweg/Zuidsingel. Waarschijnlijk

is de broedpoging voor dit jaar te laat. Maar we hopen dat dit

Ooievaarspaar zich dermate thuis zal voelen in onze streken zodat zij volgend

jaar eerder op deze broedlokatie zullen neerstrijken.

Ook in de zomermaanden moet de Korhaan verschijnen maar de redaktie zit

langzamerhand met een lege copijmap. In juli en augustus zijn er bovendien

geen lezingen en excursies en vooral deze laatste zijn altijd goed voor een leuk

verslag. Deze Korhaan heeft zelfs twee verslagen over dezelfde excursie

(uiteraard bij wijze van uitzondering). Help de redactie in deze periode aan

copij en laat de Korhaan niet te dun worden.

jaargang 18 nr 3, juni 1984


