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Van de voorzitter

Zoals al eerder gemeld voert het

bestuur van de vogelwerkgroep
al enige tijd besprekingen met

het Goois Natuurreservaat en

enkele andere natuurbescher-

mingsorganisaties over de op-

richting van een nieuw clubhuis.

Dat moet gebeuren op het ter-

rein van het waterleidingbedrijf

bij de watertoren in Bussum. De

betreffende organisaties zijn het

IVN Het Gooi, KNNV Het Gooi

en de Vereniging Vrienden van

Het Gooi. De oprichting van een

speciale stichting voor het be-

heer van de nieuwe ruimte was

ook al aangekondigd, maar de

definitieveoprichting werd nog

even uitgesteld omdat er inmid-

dels een nieuwe kandidaat-orga-
nisatie is, die mogelijk medege-

bruiker van het gebouw zou kun-

nen worden. Het gaat hier om de

Stichting Omgevingseducatie.
Deze maand (februari) zal duide-

lijk worden welke organisaties

daadwerkelijk mee zullen gaan

draaien in het project. Dat bete-

kent natuurlijk dat er dan heel

veel werk aan de winkel zal zijn.

Allereerst zal het gebouw zelf

geschikt gemaakt moeten wor-

den en vervolgens zal er moeten

worden bekeken wat er voor de

inrichting nog nodig is. Boven-

dien zal er veel geld nodig zijn,

zodat er ook op het gebied van

fondsverwerving nog wel het een

en ander te doen is.

Rob Kole

Trouwe lezers van De Korhaan

zal het niet ontgaan zijn dat

1997 voor onze vereniging weer

een bijzonder jaar zal gaan wor-

den. Al diverse malen is er im-

mers aandacht besteed aan de

speciale activiteiten die in dit lus-

trumjaar georganiseerd zullen

gaan worden. Dit jaar bestaat de

vogelwerkgroep 30 jaar en dat is

reden genoeg om weer eens stil

te staan bij zaken die wij hebben

bereikt en om weer eens aan te

geven wat voor de komende ja-

ren belangrijk is.

Er is in de afgelopen dertig jaar

door de leden van de vogel-

werkgroep heel wat werk verzet.

Ik hoef slechts te wijzen op de

lange reeks rapporten met gege-

vens van broedvogelinventarisa-

ties, tellingen, nestkastonder-

zoek en op de niet aflatende

stroom artikelen die het licht

hebben gezien. Daarnaast ver-

scheen er ook een aantal bijzon-

dere publikaties over de vogels
in onze omgeving en een aantal

speciale jubileumuitgaven. Wij

spanden ons ook in voor het be-

schermen van vogels en hun

leefgebieden. Het zou te ver

gaan hier alles op te noemen en

ik volsta dan ook maar met deze

greep uit onze activiteiten. Hier-

bij wil ik in elk geval allen die

zich voor het werk van de vogel-

werkgroep hebben ingezet en

natuurlijk ook ieder die ons werk

financieel heeft gesteund, heel

hartelijk danken.
IJsvogel
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