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Van de voorzitter

Minder voorspoedig gaat het met de Huizer

eilandjes. In januari jl. heeft de

Vogel werkgroep in brieven aan de gemeente

Huizen en Staatsbosbeheergevraagd om

maatregelen tegen het verruigen van deze

vogeleilandjes bij de pier. Meer dan een

ontvangstbevestiging hebben we niet gekregen,
zodat we een herinnering hebben gestuurd en

navraag hebben gedaan. Wie weet komt er zo

enige voortgang.
Het bestuur wil meer met werk- en

projectgroepen gaan werken en zo meer

belangstellenden en nieuwe leden betrekken bij

activiteiten. Ideeën en aanmeldingen zijn
welkom. Deze zomer zullen Paul Keuning en

Francis Bakker beginnen met het doorlichten

en organiseren van het archief. We denken ook

aan werk/projectgroepen voor de huisvesting
en voor externe communicatie. Daarnaast

willen we samenwerken met het IVN, waarbij
we denken aan gezamenlijke activiteiten. De

FVN-ers binnen onze vereniging wil ik vragen

om daarovermee te gaan denken.

De broedvogelinventarisaties werden dit

seizoen vaak gehinderd door regen, maar zijn

nu bijna afgerond. In de herfst zullen we de

resultaten bespreken. We kunnen nu weer

uitslapen en gaan genieten van de zomer met

hopelijk beter weer.

Rien Rense

Op 15 juni jl. kon ik aanwezig zijn bij de

opening van het speelbos. Officieel vond die

plaats door de burgemeester van Laren.

Feitelijk door de aanwezige kinderen, die in

het beekje speelden en meteen met

boomtakken in de weer gingen. Het speelbos is

een van de eerste projecten waaraan een

bijdrage is toegekend doorhet Dineke Sluijters

Vogelfonds. Het is een initiatief van twee van

onze leden: Nicole en Johanvan Gans. Ik wil

hencomplimenteren met het realiseren van. dit

idee. In deze Korhaan staat een artikel over het

project. Ik wil u aanraden om ook zelf te gaan

kijken en dan kinderen mee te nemen. Het

speelbos ligt bij het groepsverblijf ‘t Laer van

het Goois Natuurreservaat. Deze zomer kunnen

opnieuw projectvoorstellen voor het fonds

worden ingediend. Ik verwacht daar veel van.


