
 34

Bert van ‘t Holt 
 
 
Nieuwe Kruisbek? 
Trees Weggemans draait al een tijdje mee in de redactie van de Kruisbek. Omdat 
dit wederzijds goed bevalt, is zij nu officieel lid geworden (zie colofon). De redac-
tie is verder bezig met plannen voor een Kruisbek nieuwe stijl. Hierbij heeft zij 
deskundige hulp van Arnold Wierda, lid VWU en professioneel vormgever. Het 
volgende nummer (2015-1) zal op proef in nieuwe stijl verschijnen, zodat u zich 
een oordeel kunt vormen. Op de ALV op 17 maart komen we hierop terug. 
 
Ben Koks over grauwe en blauwe kiekendief 
Op dinsdagavond 17 maart is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in 
het vergadercentrum HF Witte in De Bilt. Na het officiële gedeelte houdt Ben Koks 
een lezing over grauwe en blauwe kiekendief. Zoals bekend is Ben nauw betrok-
ken bij de bescherming van deze soorten. Leden die eerder een lezing van hem 
meemaakten, weten dat hij zeer boeiend en enthousiast kan vertellen. Noteer 
daarom de ALV alvast in uw agenda! 
 
Mailadressen 
Van de helft van onze leden mogen we de e-mailadressen gebruiken. Voordeel is 
dat je dan regelmatig op de hoogte wordt gehouden van excursies, lezingen en 
andere actuele zaken. We denken ook na over het rondsturen van contributieno-
ta’s via de mail. Het is milieuvriendelijk, want bespaart papier en inkt. Het be-
spaart ook kosten (papier en postzegels) voor de vereniging. Wilt u meedoen? 
Geef dan uw mailadres door aan secretaris@vogelwacht-utrecht.nl. 
 
Coördinatiegroepen zoeken nieuwe leden 
De coördinatiegroepen van Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht-Stad zoeken enkele 
nieuwe leden. Wilt u meehelpen met het organiseren van excursies en cursussen 
of met andere zaken, betreffende de doelstellingen van de Vogelwacht Utrecht 
(bescherming, onderzoek en educatie)? Zo ja, dan kunt u contact opnemen met 
deze afdelingen (zie het Verenigingsnieuws achter in deze Kruisbek).  
 
Website 
Surft u wel eens op het internet? Ik doe dat weinig. Als voorzitter moet je vanzelf-
sprekend wel eens op de site van je eigen club kijken. En als ik dat dan doe, ben 
ik steeds weer verrast door de mooie vormgeving en de boeiende actuele informa-
tie. Complimenten voor Bert Geelmuijden en Frank Sidler, de mensen achter onze 
website! Van harte aanbevolen: http://vogelwacht-utrecht.nl/   
 


