Actualisering doelstelling ANKONA en veranderingen
in ANTenne
Aandachtige lezers zullen het al gemerkt hebben dat de
colofon (op bladzijde 2) iets gewijzigd is. Meestal is een
colofon ook niet de boeiendste lectuur van het tijdschrift
maar hier willen we toch even bij stilstaan.
ANKONA, de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie, bestaat
ondertussen al meer dan 18 jaar en we dachten dan ook
naar aanleiding van ‘het restylen’ van dit tijdschrift, de doel
stelling van dit platform mee aan te passen aan de realiteit.
Dus lees deze keer aandachtig de rubriek ‘Wat is ANKONA?’
in de colofon, zo ben je meteen mee.
Omdat de koepel ingebed is binnen de provinciale adminis
tratie en structuren én de provincies ook meer instrumenten
ter beschikking hebben gekregen i.v.m. landschapsonder
houd en -ontwikkeling (o.a. via de regionale landschappen,
bosgroepen, bijkomende waterlopen, …) gaan we de inhoud
van dit tijdschrift ook meer verruimen naar dit aspect toe.
Waar je voorheen nauwelijks iets over landschapsstudies
vernam in dit kwartaaltijdschrift, mag je vanaf nu ook meer
landschapsartikels verwachten, maar de hoofdbrok blijft ui
teraard natuurstudieartikels …

Een nieuw stijl met een geactualiseerde
inhoud
Je hebt zeker al gemerkt dat het tijdschrift in een nieuw
kleedje (lees: provinciale huisstijl) zit. Het was na 8 jaar dan
ook toe aan een nieuwe vormgeving. Zoals een gezonde
vogel af en toe eens moet ruien, zo is dat ook met dit tijd

OpROep! jouw artikel ook in aNtenne?
Heb je zin om jouw artikel te laten publiceren in dit tijdschrift? Zo bereikt jouw bijdrage de juiste doelgroep en
geraakt het wijdverspreid. Als onderzoeker, vrijwilliger
of beroepsmatig, heb je over een natuur- of landschapsonderwerp (in de provincie Antwerpen) misschien al
zoveel informatie verzameld en is die in je lade blijven
liggen. Zin om een artikel te schrijven? Contacteer ons
en samen zullen we dan bekijken hoe we dit in overleg
met de redactieraad aanpakken.
Lees alvast de tips hierover op onze website ‘www.
provincieantwerpen.be’ en gebruik in de zoekrobot de
term 'natuurstudieartikels’ en bezorg ons je onderwerp
per e-mail (ankona@provincieantwerpen.be). Je hoort
snel van ons!
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schrift en krijgt het nieuwe ‘pluimen’. Maar we blijven wel
met beide voeten op de grond. Lees: dat we nu ook meer
inhoudelijk aansluiten met de realiteit en dus met de hui
dige ontwikkelingen binnen het provinciaal gebeuren (zie
boven).
Tevens houden we rekening met de antwoorden uit de
bevraging die we in de zomer van 2014 onder de abon
nees uitvoerden. Zo menen we dat de uitneembare mid
denkatern, waarin de natuuractiviteiten per kwartaal wer
den opgesomd, deels opgevangen wordt door de diverse
kalender-websites die de meeste verenigingen beheren.
Vanaf nu bespreken we bondig achteraan de belangrijkste
activiteiten (in de provincie Antwerpen) en verwijzen we
door naar de website van de organisatie. Vanaf nu willen
we de ANTenne-nrs ook meer toegankelijk maken zodat
ze ook op digitale platformen (PC/laptops en tablets) een
voudig leesbaar worden. Zo zie je maar, we trachten mee
te evolueren met onze tijd …en hopen op deze wijze ook
meer jongeren te bereiken …
Vanwege de redactieraad (waarvan de gemiddelde ouder
dom 50+ is …)
Peggy Beers, Koen Cuypers, Mieke Hoogewijs,
Lon Lommaert en Herlinde Nieuwborg

