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Boek ‘Vogels kijken in Gooi

en Vechtstreek’ verschenen

Met de nodige publiciteit is in de afgelopen weken ons boek Vogels kijken in

Gooi en Vechtstreek verschenen. Deze nieuwe gids bevat een schat aan

informatie over de vogels in en rond het Gooi en is vooral bedoeld voor

natuurliefhebbers en vogelaars, die wat meer gericht naar vogels willen kijken.

Rob Kole

Tenslotte bevat het boek ook be-

knopte informatieover excursie-

mogelijkheden, observatiehutten

en vogelkijkpunten. Hoewel spe-

ciaal informatiewordt gegeven

over de vogels in Gooi, Vecht-

streek en Eemland, is veel daar-

van algemeen. Specifiek voor

het behandeldegebied zijn al-

leen de selectie van de beschre-

Rob Kole, Anneke Kole, Dick Jonkers en Marijke de Graaf boden het

eerste exemplaar van het nieuwe boek aan aan burgemeester Kraaijeveld

van Hilversum (v.1.n.r.). Foto: TonKastermam

Aan de hand van vele voorbeel-

den wordt in dit nieuwe boek van

de vogelwerkgroep een goed

overzicht gegeven van de vogel-

soorten die in de loop van de

seizoenen kunnen voorkomen.

Ook worden afzonderlijk de vo-

gels in hun leefgebieden, zoals

bossen, heiden, plassen of

graslanden, beschreven.

Een bijzonderheid aan deze gids
is de overzichtstabel, waarin ge-

gevens over 281 vogelsoorten

kunnen worden gevonden. Deze

soorten zijn allen in het gebied

waargenomen. In één oogopslag

verkrijgt men per soort informa-

tie over het landschapstype

waarin deze kan worden

waargenomenen welke periode

van het jaar gunstig is voor

waarnemingen. Ook is aangege-

ven of de betreffende soort

broedt in het gebied en of deze

algemeen of minder vaak voor-

komend is.
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ven vogelsoorten en natuurlijk de

talloze verwijzingen naar spe-

ciale plekjes waar men de ge-

noemde soorten waar kan ne-

men.

Het boek is gemaakt door onze

leden Rob Kole (voorzitter) en

Dick Jonkers (erelid). Zij waren

zo’n tien jaar geleden ook al de

drijvende krachten achter ons

boek 'Vogels tussen Vecht en

Eem’. Dat was puur een naslag

werk, een avifauna van het ge-

bied. ‘Vogels in Gooi en Vecht-

streek’ is meer een doe-gids,

een wegwijzer door ons werkge-

bied.

Hoe kom ik in bezit van “Vo-

gels kijken in Gooi en Vecht-

streek”?

Het boek kan worden gekocht bij

bestuursleden van de vogel-

werkgroep of tijdens de maande-

lijkse ledenavonden. Tot en met

31 januari 1997 kunnen leden

het boekje aanschaffen voor f

17,50. Daarna is het boek uitslui-

tend te koop voor de normale

prijs van f 19,50.

Het boek is ook te koop bij en-

kele boekhandels in de regio. Op
dit moment is het boek verkrijg-

baar (uitsluitend tegen de nor-

male verkoopprijs) bij: Boekhan-

del Voorhoeve Dietrich & Rozen-

beek te Hilversum, Vroom &

Dreesmann te Hilversum, Boek-

handel De Groot te Huizen,

Boekhandel Den Boer te Baarn,

Boek en kantoorboekhandel ‘t

Spui te Bunschoten, Bloemen-

handel J.v.d.Zande in de Hilver-

sumse Meent, het informatiecen-

trum van Kasteel Groeneveld, de

VVV’s in de regio en in de winkel

van Vogelbescherming Neder-

landte Zeist.

Het boek kan ook worden be-

steld door f25,50 (dit is inclusief

de verzendkosten) over te ma-

ken naar postgiro 2529179 ten

name van de penningmeester

van de Vogelwerkgroep Het

Gooi en Omstreken te Weesp,
onder vermelding van ‘Vogels

kijken”.
Denk daarbij er aan, hoe u het

ook aanschaft: u koopt niet al-

leen een mooi en nuttig boek, u

steuntop deze manier ook weer

uw vogelwerkgroep. Want uiter-

aard hopen wij doorde verkoop

van dit boek ook wat geld te ver-

dienen voor de clubkas.

Bel zo nodig voor meer informa-

tie Rob Kole (033-2982303) of

Dick Jonkers (035-5260456). De

namen van alle bestuursleden

(die dus als verkoopadressen

functioneren) staan achterin De

Korhaan.


