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Bericht van de jubileumwerkgroep

Jullie raden het.... Er moest wat aan dat komende jubileum worden gedaan. Er werd

zo hier en daar eens voorzichtigjes onder de senioren gevraagd of h(z)ij misschien

iets voelde voor en mogelijk mee wilde doen en een ietsje tijd had om, en het lukte.

De oprichters van 25 jaar geleden werden bij elkaar gebracht. Het inmiddels bedachte

Symposium werd officieel en, natuurlijk na ruggespraak met het bestuur, verder uit-

gewerkt .

Het symposium moet gaan over vogels en, vooral, over de toekomst van de vogels.
Het is bestemd voor, natuurlijk, de leden van de VWG, maar ook voor de bewonersvan

het Gooi, de Vechtstreek en omstreken. Bekende mensen zullen die dag spreken en

een Jubileum Korhaan zal worden gepresenteerd. Ook zal, ter gelegenheid van het

jubileum, een brochure "Soortbescherming" verschijnen. De inhoud daarvan zal niet

alleen voor het Gooi e.o. van belang zijn. Vogelaars in heel Nederland zullen er

hun voordeel, nee, natuurlijk voordeel voor hun vogels, mee kunnen doen.

De organisatie draait op volle toeren zodat 26 september, de dag van het symposium,

voor de vogels een dag wordt om nooit te vergeten. Datzelfde geldt natuurlijk voor

de mensen die, ook op die dag, voor een receptie bijeen komen.

En dan is er nog een extraatje en wel op 27 september. Iedereen mag dan mee om

naar vogels te kijken. Hun gidsen zijn natuurlijk de leden van de VWG, jullie dus,

hoopt de Jubileumwerkgroep.

Nadere berichten volgen ongetwijfeld.

Gerrit Jaspers

Secretaris Jubileumwerkgroep.

Bijna 25 jaar geleden ontmoetten twee m(j)annen elkaar

op een vogelplaats in het Gooi die helaas niet meer

bestaat. Ze keken naar vogels en als die er even niet

waren praatten ze wat, o.a. over wat meer uitwisseling
van gegevens. Dat was het eerste aanzetje tot het ont-

staan van de Vogelwerkgroep. Na dit gesprek werden

andere mensen die affiniteit hadden met vogels benaderd

en op een middag in februari 1967 werd door een paar

vogelaars de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. definitief

opgericht.

Het is 24 jaar lang goed gegaan met de club. Er zijn inmiddels 493 leden (inclusief

75 huisgenootleden en 4 ereleden) en het aantal activiteiten en acties is uitge-

groeid tot een formidabele lijst. In dat 24ste bestaansjaar zaten een paar van de

oprichters van de VWG op een avond opnieuw wat te praten. A1 kletsende kwam de

25 jaar ter sprake.


