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De jubileumviering in ’De Dobber’

T. Trompetter

Het duurde niet lang meer of de eerste gasten begonnen reeds binnen te

stromen, verwelkomd door Joke en enkele andere leden en onraiddellijk voorzien

van een consumptiebon voor een kopje koffie.

Met een vlotte toespraak werd de dag officieel geopend door de Voorzitter

van de Gezamenlijke Noordhollandse Vogelwerkgroepen, de heer P.Meijer, waarna

Henk Hardon een welkomstwoord sprak tot alle aanwezigen maar vooral de aan-

wezige ereleden en de burgemeesters van de gemeenten uit het gebied tussen

Vecht en Eem. Tevens werden aan de burgemeesters de eerste exemplaren over-

handigd van het prachtig uitgevoerde boek "Vogels tussen Vecht en Eem", een

uitgave van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, tot stand gekomen door

jarenlange intensieve samenwerking van vele leden.

Hierna was de beurt aan Dick Jonkers met zijn lezing getiteld: "Vogels in het

stedelijk gebied". Wie gedacht mocht hebben dat dit onderwerp niet zo inte-

ressant zou zijn of dat hij hier alles al vanaf wist, zou tijdens deze lezing
al gauw tot andere gedachten komen.

Na een korte pauze volgde de lezing van Rob Moolenbeek over de "Vogels in

het noordelijke Vechtplassengebied". Eveneens een boeiend onderwerp en boven-

dien kon Rob schitterende dia's laten zien van Paul Lodewijkx. Hij besloot met

een imposante Roerdomp, waarna het tijd was voor de lunchpauze.

Even tijd voor een kopje koffie en een broodje en om met elkaar van gedachten
te wisselen. Hoofdonderwerp van gesprek zal wel geweest zijn Vogels.
Nu was er ook gelegenheid om het bovengenoemde boek te kopen en tegelijk de

Uilenposter van Fred van Klaveren in ontvangst nemen die er, gedrukt op

crèmekleurig papier, eveneens schitterend uitzag.

Na de pauze voerde Jelle Harder ons naar het Laarder Wasmeer. Behalve over

de vogels die daar voorkomen wist hij ons ook veel te vertellen over de ge-

schiedenis van dit natuurgebied en aan de hand van zijn dia's kregen we ook een

goed beeld hoe het er vroeger uitzag en hoe het in de loop der jaren steeds

weer veranderd is.

Zaterdagmorgen 31 oktober. Al om negen uur parkeerde ik mijn auto bij 'De

Dobber' in Kortenhoef, waar, ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van

de VWG, de vierde Noordhollandse Vogeldag door ons was georganiseerd.
Binnen was het al een gezellige drukte. Er werd nog hard gewerkt aan de

laatste voorbereidingen om de dag vlot te doen verlopen.
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Hierna mocht Peter Dieperink aantreden met zijn lezing over "Vogels op de

Gooise Heidevelden". Een moeilijk onderwerp, zoals hij zelf al zei, vooral ook

gezien het feit dat er steeds meer soorten van de heidevelden verdwijnen als

gevolg van het voortdurend veranderen van het biotoop. Niettemin was het een

boeiende voordracht, waarin ook aandacht geschonken werd aan de historische

ontwikkeling van de Gooise heidevelden.

Tot besluit vertoonde de heer Suetens uit Belgie ons zijn spectaculaire dia's

over roofvogels in Europa, waarbij hij ook vele interessante bijzonderheden wist

te vertellen. Jammer genoeg was er voor het draaien van zijn films geen tijd

meer beschikbaar. Wel werd er tussen de bedrijven door nog een geldinzameling

gehouden ten behoeve van het Fonds tot Instandhouding van Roofvogels (F.I.R.),

hetgeen niet minder dan ƒ 535,- opbracht.

Met een dankwoord van de voorzitter kwam er een einde aan deze geweldig

fijne dag en ging ieder zijns weegs.


