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Open dagen in ‘s-Graveland:

Regionaal vogelfeest voor jong en oud

Er zal informatie worden gege-

ven over de succesvolle

vogelherkenningscursussen.
Een rijk voorziene boekentafel

ontbreekt natuurlijk niet. Maar

ook over onze goed bezochte

lezingen en excursie-

programma’s worden inlichtin-

gen gegeven. De subgroepen

Avifauna en Nestkasten zullen

laten zien hoe boeiend het veld-

werk is.

Speciale aandacht wordt gege-

ven aan een programma voor

kinderen, de vogelaars in de

dop. Wie de jeugd heeft laat dat

ten goede komen aan de vogels.
Tenslotte zal er een kleine expo-

sitie zijn van teken- en schilder-

werk van leden van onze vogel-

werkgroep. We verwachten dat

vele leden van

onze werkgroep
ook kennis willen

nemen van die

presentatie. leder-

een is van harte

welkom. Er is zelfs

geen bezwaar te-

gen dat u beide

dagen komt kij-
ken. We hopen
dat we veel leden

mogen begroeten.
Deze dagen staan

open voor alle be-

langstellende

vogelliefhebbers
in het Gooi. Dat

welkom wordt, ho-

pen we, gedragen door alle le-

den van onze vogelwerkgroep.
Die gemeenschappelijkheid zal

zeker velen inspireren om ook

lid van onze vogelwerkgroep te

worden.

POSTER

Ons lid Ronald Sinoo heeft voor

de Open Dagen een speciale

poster gemaakt. De wervende

teksten worden uitgesproken

door zijn inmiddels voor lezers

van de Korhaan bekende strip-

figuren Kor Haan en Arend Jan

van Gent. Het is uiteraard onze

bedoeling dat vanaf begin mei

op alle denkbare plekken in de

regio deze poster te zien zal

zijn, ter opwekking van mensen

om ons op 24 en 25 mei te be-

zoeken.

Wij roepen hiervoor de hulp in

van alle leden van de vogel-

werkgroep. Naast deze pagina is

een exemplaar van de poster

afgedrukt. Knip deze pagina uit

of (beter nog) kopieer de pagina
zoveel als mogelijk is en deel

hem uit. Winkels, op het werk, of

gewoonthuis: hang ‘m op. De

vogelwerkgroep heeft genoeg

goodwill in Gooi en Omstreken.

Er worden ook grotere versies

gemaakt van de poster. Leden

die in het bezit willen komen van

grotere exemplaren kunnen te-

recht bij:

• Wim Duurland, Menno

Simonszhof 84, Hilversum

(035-6217222).

• Paul Keuning, Stam 26, Hui-

zen (035-5268281).

• Rob Kole, Torenvalk 22,

Bunschoten (033-2982303).

• Pieter Schut, Rietmeent98,

Hilversumse Meent (035-

6936811).

De poster zal ook verkrijgbaar

zijn tijdens de komende leden-

avonden.

Simon Visser

Na de meer officiële presentatie

van onze Vogelwerkgroep op 22

maart j.l. willen we ons op zater-

dag 24 en zondag 25 mei met

een grote manifestatie tot alle

belangstellende vogelliefhebbers
in het Gooi richten. Er is met

medewerking van de sub-

groepen van onze werkgroep

een heel gevarieerd programma

gemaakt. Het programma con-

centreert zich om het

bezoekerscentrum van Natuur-

monumentenop het landgoed

Boekesteijn in ‘s-Graveland in

het hart van onze regio.

Onder leiding van excursie-

leiders van onze vogel-

werkgroep zullen gedurende die

dagen regelmatig vogeltochten
in de ‘s-Gravelandse landgoede-

ren van Natuurmonumenten

starten vanaf het bezoekers-

centrum. De eerste tocht start al,

naar goede traditie, met het och-

tendgloren om 6.00 uur.




