
Voorlopig zal Het Goois Vogel-

net op proef draaien en als er

belangstelling voor is gaan we er

zeker mee door. Wie de laatste

nieuwtjes van de vogelwerk-

groep en van de vogels in onze

regio het eerst wil weten, hoeft

maar één ding te doen. Stuur

per e-mail een berichtje naar het

adres van Het Goois Vogelnet:

Piesch@Worldaccess.nl.

Na ontvangst van dit bericht

word je automatisch aan het be-

stand van Het Goois Vogelnet

De Korhaan, Jrg.3l, Nr.3

toegevoegd en zul je op gezette

tijden informatieontvangen van

de vogelwerkgroep. Om van de-

ze nieuwe vorm van communica-

tie een succes te maken is het

uiteraard ook van belang dat le-

den die wetenswaardigheden te-

genkomen, dit zo snel mogelijk
doorgeven aan het Goois Vogel-

net.

Uiteraard zijn tips en suggesties

die kunnen leiden tot verdere

verbetering van dit initiatiefook

van harte welkom. Gebruik ook

hiervoor het eerdergenoemde e-

71

Goois Vogelnet brengt digitale

informatie over vogelwerkgroep

Het internet-tijdperk biedt ongekende mogelijkheden, ook voor de leden van de

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Via het Goois Vogelnet kan iedereen die

dat wil sneller en directer worden geinformeerd over zaken die te maken hebben

met de vogelwerkgroep.

Pieter Schut

mailadres. Wie nog vragen

heeft kan ook even telefonisch

contact opnemen met de initia-

tiefnemers van het Goois Vogel-
net:

Willem Jan Hoeffnagel

(035-6919356

whoeffn@worldonline.nl)

Pieter Schut

(035-6936811

piesch @worldaccess.nl).

Soms gebeuren er zaken binnen

de vogelwerkgroep waarvan je
vindt dat veel mensen dit eigen-

lijk snel zouden moeten weten.

Een bijzondere waarneming in

ons werkgebied, een interes-

sante excursie of lezing, een op-

roep voor hulp bij de wintervoe-

dering en ga zo maar door. De

inleverdatum voor kopij voor De

Korhaan is op zulke momenten

vaak net verstreken, dus je kunt

het vergeten. En zo bereiken

veel interessante wetenswaar-

digheden nooit of pas heel laat

onze leden.

Binnen onze subgroep Commu-

nicatie is het idee geboren om

hier iets aan te doen, want dat is

in deze tijd van automatisering
en internet niet meer zo ingewik-
keld. En zo ontstond Het Goois

Vogelnet. ledereen die in het

bezit is van een pc met een in-

ternet-aansluiting en dus een e-

mailadres heeft, kan meedoen.

Gratis en voor niets.


