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1997: een lustrumjaar

om naar uit te kijken

Nog maareen paar nachtjes slapen en dan begint het nieuwe jaar. 1997 wordt

een jubileumjaar voor de vogelwerkgroep en dat gaan we herdenken met vele

feestelijke activiteiten. De voorzitter van de jubileumcommissie, Simon Visser,

geeft de details.

Simon Visser

De lustrumcommissie is blij dat

zij na een jaar van voorbereiding,

waarbij velen betrokken zijn, een

jubileum programma kan aanbie-

den. Natuurlijk zullen we in het

jubileumjaar de lokale en regio-

nale pers en radio/TV op de

hoogte houden van alle activitei-

ten. Voor onze leden hierbij al de

belangrijkste punten op een rij.

Direct aan het begin van het jaar

gaat de ledenwerfactievan

start. Ik denk dat alle leden

staan te popelen van ongeduld

om wervend op pad te gaan. En-

kelen hebben zich niet in kunnen

houden en hebbenal nieuwe Ie-

den aangemeld. In elk nummer

van de extra fleurige ‘Korhaan’

zal de stand van de ledenwerf-

actie bijgehouden worden. Het

zou geweldig zijn als een

verdubbeling van het aantal le-

den gehaald werd.

Ook aan het begin van het jaar
start de fotowedstrijd, voor le-

den en niet leden. Niet alleen de

vogels maar ook hun biotoop

kunnen weergegeven worden.

Zonder een geschikte biotoop is

geen vogelleven mogelijk. In het

september nummer van De Kor-

haan heeft u er al alles over kun-

nen lezen.

De uitslag zal bekend gemaakt

worden op de Noordhollandse

vogeldag, die in oktober in

Hilversum wordt gehouden. Daar

zullen ook de foto’s tentoonge-

steld worden.

Zaterdagmiddag 22 maart is de

officiële jubileumbijeenkomst

in de Bethlehem kerk te

Hilversum. We beginnen om 14

uur. Het bestuur zal ‘officials’,

zoals gemeentelijke bestuurders

uit ons werkgebied, uitnodigen.

We hopen dat zij ons zullen in-

formeren over wat er op het ge-

bied van vogelbescherming is

gebeurd en in de toekomst mo-

gelijk zal zijn in onze regio. Het

kan een vruchtbare uitwisseling

worden die bijdraagt tot weder-

zijds begrip.

De subgroepen bereiden zich

voor op een presentatie van hun

activiteiten. De Eempolders zul-

len in de belangstelling komen te

staan door middel van speciale
informatieover de natuur, in het

bijzonder de avifauna. Een pre-

sentatie van ‘oud’ en ‘nieuw
1

, of

beter gezegd ‘vroeger’ en ‘nu’

plaatst al onze plannen in een

historisch perspectief.

Na de pauze zal ons lid Evert

Boeve zijn nieuwe film ‘Eende-

kooien’ vertonen. In Het Vogel-

jaar werd de loftrompet over

deze film reeds gestoken.

Het weekeinde 24/25 mei zijn er

open dagen. Deze worden ge-

houden bij het bezoekers-

1997 wordt een lustrumjaar. 30

jaar geleden werd onze vogel-

werkgroep opgericht. Inmiddels

zijn we uitgegroeid tot een grote

en zeer actieve werkgroep en

dragen door veel activiteiten

daadwerkelijk bij aan de be-

scherming van vogels in onze

regio. Daarbij kunnen we soms

zinvolle en goed onderbouwde

adviezen geven aan verschil-

lende instanties.

Een werkgroep waar gast-

sprekers graag komen omdat er

een groot en belangstellend ge-

hoor is. Er worden veel aantrek-

kelijke excursies georganiseerd.
We kunnen trots zijn op onze

vogelwerkgroep. We kunnen met

recht met elkaar een jubileum

vieren!
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centrum van Natuurmonumenten

in ‘s Graveland (Boekesteyn).

We zullen veel publiciteit geven

aan dit jubileumonderdeel. De

werkgroepen zullen zich weer

presenteren, nu voor een veel

breder publiek. Er zullen open-

bare excursies in de ‘s Gra-

velandse landgoederen worden

georganiseerd. Leden van onze

vogelwerkgroep zullen teken- en

schilderwerk tentoonstellen. Het

timmeren van nestkastjes en het

pluizen van uileballen klinkt

overal. Kortom het zal er gonzen

van activiteiten. Er zal nog nader

uitvoerige informatie worden ge-

geven. Er zal vooral aan kinde-

ren veel aandacht worden gege-

ven in het programma. Houdt

datweekend vrij om samen met

ons de stroom van belang-

stellenden te ontvangen.

Zondag 1 juni is de al eerder ge-

noemde jubileum vaarexcursie

voor leden. We kunnen nu alle

tippen van de sluier oplichten. Er

wordt een vaarexcursie georga-

niseerd naar het eiland ‘De Dode

Hond’ in het Eemmeer. Niet veel

leden van ons zullen daar eerder

geweest zijn. Gaat dat zien! We

varen er per boeier heen, het

vertekpunt is de haven van Hui-

zen. Er zullen meerdereafvaar-

ten zijn, de eerste afvaart is om

7 uur. Natuurlijk varen we ieder-

een ook weer terug. Het Gooi-

en Eemmeer zal vol zijn met

jubilerende vogelwerkgroep-

leden. Haast u met inschrijven.

Voor de kosten van het boot-

vervoer wordt een kleine eigen

bijdrage gevraagd.

Zaterdag 25 oktober wordt de

jaarlijkse Noordhollandse

vogeldag van de SVN (Samen-

werkende Noordhollandse

Vogelwerkgroepen) door ons ge-

organiseerd. De bijeenkomst
vindt plaats in de Bethlehemkerk

te Hilversum, begint om 10 uur

en duurt tot ongeveer 16 uur.

Ik schreef het al eerder: zonder

een geschikte biotoop is geen

vogelleven mogelijk. Dit zal ook

een rode draad zijn tijdens deze

bijeenkomst. Natuurbeheer en

ontwikkeling van Naardermeer

en Gooimeerkust worden toege-

licht door medewerkers van

Natuurmonumentenen Staats-

bosbeheer. De vermeende aal-

scholverproblematiek in het

IJsseltneer komt ter discussie.

Plaatselijke vogel werkgroepen

kunnen belangrijk bijdragen tot

de kennis, de bescherming en

het beheer van natuurgebieden.
Resultaten van het IJsvogel-

project (landelijk en in het Gooi)

en Vogeltelling in het Corversbos

(tien jaar overzicht) worden ge-

presenteerd. Tenslotte zal een

schitterende diashow worden

vertoond over bosvogels. Havik

en zwarte specht, draaihals en

appelvink komen in beeld.

Een schitterend extra dik de-

cember nummer van De Kor-

haan zal het jubileumjaar afslui-

ten. U kunt alles nog eens nale-

zen en bent natuurlijk vooral be-

nieuwd naar de uitslag van de

ledenwerfactie. Kortom: veel om

naar uit te kijken in het nieuwe

jaar!
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