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Jubileumdag opende het jubileumjaar

Vervolgens werd ons weide-

vogelproject voor de Eempolders

gepresenteerd. Geruime tijd ge-

leden hebben we samen met de

Vogelwacht Utrecht geld ingeza-

meld om de Eempolders en de

weidevogels in dit gebied te be-

schermen. Dit geld wordt be-

steed aan een informatiepaneel,

dat samen met een picknick-ta-
fel een plek zal krijgen langs het

nieuwe fietspad langs de weste-

lijke oever van de Eem. Het pro-

ject werd symbolisch overhan-

digd aan de burgemeester van

Eemnes, mevrouw L.A. Snoeck-

Schuller. We hopen haar zo snel

mogelijk te kunnen uitnodigen
om het project ter plaatse te ont-

hullen.

Een collega van mevrouw

Snoeck, burgemeester W.J.M.

Holthuizen uit Bussum hield ver-

volgens een korte lezing over de

vraag welke mogelijkheden er

zijn om op gemeentelijk niveau

bij te dragen aan vogelbescher-

ming. Holthuizen, een enthou-

siast vogelaar en ook al jaren lid

van onze vogelwerkgroep,

maakte duidelijk dat de gemeen-

telijke overheid als de wil er is,
veel kan doen aan vogel-

bescherming. Dit kan bij

nieuwbouwprojecten, bij de afde-

ling groenvoorziening, via projec-

ten in het onderwijs en door re-

gelgeving, bijvoorbeeld in de Al-

gemene Politie Verordening

(APV).
Hierna was het tijd voor een

beetje nostalgie. Pieter Schut

interviewdetwee van onze ere-

leden, Jan van Dijk en Dick Jon-

kers. Jan was dertig jaar gele-
den mede-oprichter van de

werkgroep. Kort daarna vestigde
Dick zich in het Gooi en sinds-

dien is de altijd actieve Dick niet

meer uit onze vogelwerkgroep

weg te denken. Jan en Dick ver-

telden verhalen uit de oude doos

en keken ook een beetje in de

toekomst. De leden die het ge-

mist hebben, kunnen het alsnog

beleven, want de volledige tekst

van het interview, alsmede het

verhaal van de heer Holthuizen

zal gepubliceerd worden in ons

speciale jubileumnummer van

De Korhaan aan het eind van dit

jaar.

Op zaterdag 22 maart werd het

officiële startsein gegeven voor

ons jubileumjaar. Dat gebeurde

tijdens een bijeenkomst in de

Bethlehemkerk in Hilversum,

waar in een gevarieerd pro-

gramma de geschiedenis van

de afgelopen dertig jaar aan ons

voorbijtrok. Ongeveer tachtig le-

den maakten het mee.

Voorzitter Rob Kole verrichtte de

aftrap. Hij gaf een kort historisch

overzicht in een verhaal waarin

hij meldde wat de vogel-

werkgroep al heeft bereikt en

wat er op ons wensenlijstje staat

voor de komende tijd.

Voorzitter Rob Kole presenteert het jubileumplan voor de Eempolders aan
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