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Van de voorzitter

De broedvogelinventarisaties zijn nog even aan de

gang; er is een verslag uitgekomen over de

nestkasten en de VWG staat met de

promotiekraam weer op verschillende

evenementen in het Gooi. “Het

Vliegensvluggertje”, de nieuwe e-mail

nieuwsbrief van de VWG, houdt ons op de hoogte

van de actuele gebeurtenissen en verwijst naar

informatie op de website. Op het Goois Vogelnet

staan weer dejaarlijkse berichten over nachtelijke

waarnemingen van het Kleinst Waterhoen bij
Tienhoven.

Ten slotte noem ik nog het in gebruik nemen van

het Yves Vogel-uitkijkpunt op de Bovenmeent.

Yves was een zeer gewaardeerd lid van onze

vereniging. Hij is enkele jaren geleden tragisch

verongelukt. Het uitkijkpunt is een passende

herinnering aan hem.

In deze periode worden ook de activiteiten van het

najaar voorbereid: de nieuwe Korhaan en het

programma voor de rest van het j aar met de

lezingen, contactavonden en excursies. Na de

zomer is er dus weer veel te doen en te beleven.

De verschillende subgroepen en het bestuur

pakken dan ook de draad weer op. Een mooi

vooruitzicht, maar op dit moment wil ik u eerst

nog een goede zomer toewensen met veel

vogelplezier.

Rien Rense

De periode voor de zomervakantie is voor mij elk

jaar weer een tijd van “storm voor de stilte”. Er is

in de voorjaarsmaanden van alles te doen, het

werk moet afgerond voor het vertrek, de vakantie

uitgezocht en voor de periode na de zomer moet

ook al het nodige geregeld worden.

Binnen de VWG zie ik hetzelfde patroon. De

afgelopen maanden is er veel gedaan. Er waren

de volgeboekte vogelreis naar Hortobagy, waar

een boom is gezien met 200 Kwakken, en het

gezellige Lauwersmeer-weekendmet 48

enthousiaste deelnemers en prachtige

waarnemingen. De voorjaarscursus vond voor het

eerst plaats in de infoschuur van het Goois

Natuurreservaat en was weer een succes. Als

tegenprestatie hebben wij aan het Goois

Natuurreservaat drie heideschapen gegeven voor

de nieuwe kudde. Enkele inleidingen willen we

opnemen in het lezingenprogramma. In dezelfde

infoschuur werd de nieuwe DVD over het maken

van ijs vogel wanden gepresenteerd. Bij dit feestje
hoorde ik ook goede berichten over de

weidevogelbescherming en over een terrein in de

Eempolder met verbazingwekkend veel grutto’s.


