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Van de redactie

De redactieledenzijn naast hun

werkzaamhedenvoor de Korhaan

ook met duizendenandere taken

belast. Er is behoefteaan verster-

king. Dus wie voelt ervoor een

taak(je) over te nemen?Graag

een telefoontje of mailtje naar de

redactie. Het hoeft niet altijd veel

tijd te kosten, bijvoorbeeld; zoe-

ken van artikelen, lezen van de

drukproef, redigeren van artike-

len, aanleggen van een digitaal

plaatjesarchief, maken van een

literatuurlijst, mogelijk komt de

opmaaktaak binnenkort vrij enz.

enz

Verder wil de redactie een drin-

gend beroep doenop de schrij-

vers van stukjes. De deadline

wordt zelden gehaald. Erg tijdro-

vend en demotiverend voor de

redactie om achter stukjes aan te

bellen ofte mailen.

In de laatste Korhaan stond bij
het artikel van HannekeSevink

per abuis de foto van een bui-

zerd afgedeeld, in plaats van een

havik. Het was als havik van het

web gehaald en niet alle

redactieleden zijn even goed in

het herkennenvan roofvogels,

dat blijkt maar weer. Excuus aan

Manneke. Ook de kwaliteit van

het plaatje viel tegen, terwijl het

bij de drukproef aardig oogde.

Het scannen van foto’s gaat be-

ter. Graag wil de redactie een

voorraadje hiervan aanleggen.
Dus als leden een scherpe foto

hebben gemaakt, graag eentje

extra afdrukken voor het Kor-

haanarchiefof deze scannen op

600 dpi en sturen naar de beeld-

redactie:

w.j.a. hoeffnagel@hccnet.nl

Sinds Wim Duurlandafscheid

nam als redactielid is er nog niet

op alle punten goede vervanging

gevonden. De vorige Korhaan

kwam dan ook te laat bij de le-

den thuis, hoewel diverse vakan-

ties daarbij ook een rol speel-

den.

Bij het samenstellenvan nummer

drie deden zich wederom proble-

men voor. Nu was er op de

deadline (15 juni) nauwelijks ko-

pij. Langzamerhand druppelde er

wat binnen, maar het was niet

genoeg voor een compleet num-

mer. Het gevolg hiervan is: een

samengevoegd nummer drie en

vier.


