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Van de redaktie

Nadien verscheen er een bericht in het Algemeen dagblad, dat er in twee

plaatsen in Friesland kinderen waren lastig gevallen door kraaien.

In beide gevallen werden de vogels afgeschoten.
In het eerste geval nam via een openbrief aan de betreffende adjudant het

bestuur van de V.W.G, het op voor deze vogelsoorten. In het laatste geval
vondt de jeugd van het dorp dat de vogels geen kwaad mocht worden aangedaan.

Graag willen wij onder u aandacht brengen het verschijnen van twee vooront-

werpen op streekplannen.

Het voorontwerp streekplan Utrecht met daarin voor ons de belangrijke gebieden
als de Eempolders en Vechtplassen gebied. Onder andere wordt er gesproken

over het geschikt maken van de Loenderveenseplas voor suffers.

Verder verscheen het streekplan Gooi en Ijmeer, met daarin onder andere weer

de Gooiboog en verder het plan om de kust ten westen van de Huizerpier

natuurreservaat te maken.

De streekplannen liggen bij de diverse gemeentes ter inzage ook worden

er voor de burgerij veel inspraak avonden gehouden per gemeente. Deze avonden

worden vaak aangekondigd in de plaatselijke pers.
.*

Er is onlangs een nieuw milieu tijdschrift voor onze regio verschenen genaamd

„De Wijde Blik". In dit blad wil men natuur-en milieu bedreigingen signaleren

en aangeven hoe het anders zou moeten en kunnen. De uitvoering van het in onze

regio gevoerde milieubeleid zal daarom op de voet gevolgd worden. Het blad zal

4 x per jaar verschijnen, ieder nummer zal ongeveer 30 pagina's bevatten.

Een abonnementsprijs voor 1985 bedraagt f17,50. Opgave bij st. Milieutijdschrift,
Postbus 1713 1200 BS Hilversum.

De vogelherkenning cursus start weer op 23 oktober voor deze 6 avonden durende

cursus kunt u zich opgeven bij F. van Klaveren tel.035-61426

De uitgeverij vogelvreugd, geeft onder de naam beter Vogelonderzoek 1 een cursus.

In 4 bijeenkomsten zal Hugh Gallacher, auteur van o.a."Vogels leren kennen"

vertellen over de vele mogelijkheden van vogelonderzoek en geeft aan de hand

van concrete voorbeelden tal van aanwijzingen, waarschuwingen en suggesties
voor eigen activiteit.

De bijeenkomsten vinden plaats op het Sociologisch Instituut te Leiden en

duren van 10.30 tot 12.30. De data zijn 2, 9, 16 en 23 februari 1985.

De kosten zijn 60,- inclusief lesmateriaal. Opgave door storting van dit

bedrag op giro 5440990 t.n.v. uitgeverij vogelvreugd te Voorhout.

Het Nederlands comité bescherming trekvogels viert dit jaar haar tienjarig
bestaan. Ter gelegenheid van het 10-jarig Jubileum heeft het comité-een

brochure uitgegeven die gratis te verkrijgen is via:

Nederlands Comité Bescherming Trekvogels

Driebergseweg 16 c

3708 JB Zeist

Kraaiachtigen waren deze zomer diverse malen negatief in de publiciteit.

Was het eerst een Huizer politie adjudant, die in de Gooi en Eemlander zijn

ongenoegen over het gedrag van kraaiachtigen op een ongenuanceerde wijze niet

onderstoelen of banken stak, dit naar aanleiding van het voorval bij de huizer-

pier. Hier werdt een meisje aangevallen door een Kraai ??
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