
Voorzitter 1997-2000 

In mijn herinnering ben ik langer voorzitter 

geweest van de VNMW maar bij het nazoeken 

kwam ik tot 4 jaar: van 1997 tot 2000. Het was 

een leuke tijd. Mijn kinderen waren toen 11 en 

10 jaar en waren heel actief. We hadden toen 

de woensdagmiddagclub met Inge Brouwer en 

die liep als een tierelier. Later gingen ze met 

Erwin de Graaf in de hordenboomgaard 

nestkastjes inspecteren: op de ladder klimmen 

en dan voorzichtig kijken of er iemand thuis was 

in het nestkastje. Soms vloog de vogel dan net 

het kastje uit en schrokken ze zich een ongeluk! 

Elk najaar startte in september met de plandag: 

alle groepen kwamen bij elkaar en 

discussieerden over de plannen voor dat jaar. 

We hadden actieve en minder actieve 

werkgroepen: de knotploeg spande toen ook al 

de kroon maar de Heemtuingroep was zeker 

ook niet uit te vlakken (met Atie Klaver als 

coördinator), Sonja Fris en Guus Beugelink 

bogen zich over het beleid van de gemeente, 

René Straatman coördineerde de 

vogelwerkgroep, Candida de florawerkgroep. 

Elke maand kwamen we bij elkaar met de 

coördinatoren van alle werkgroepen om wat 

zaken te bespreken (we hadden natuurlijk nog 

geen email om elkaar snel te informeren), we 

publiceerden een nieuwsbrief die moest 

worden gevuld en iedere werkgroep leverde 

daarvoor kopij aan. Vreemd als je bedenkt hoe 

snel dat in de afgelopen jaren allemaal anders 

is geworden. De noodzaak om elke maand bij 

elkaar te komen is er gewoon niet meer, of wel? 

Samen met Frans Hoving begeleidde ik Erwin 

de Graaf (die werkzaamheden deed voor de 

Vereniging) en we hadden regelmatig 

gesprekken met hem over wat hij kon doen en 

hoe het ging. De Schakel (toen nog in dat hele 

fraaie gebouw in de Muntstraat) was de 

uitvalsbasis en net in die periode begonnen de 

ooievaars voor het eerst te broeden in de 

Volderstraat. Vanuit het raam in de Schakel kon 

je met een telescoop precies op het nest kijken: 

alsof ze speciaal voor ons daar waren gaan 

broeden. Dat moet dus eind jaren negentig 

geweest zijn dus die ooievaars zitten al lang in 

Wijk. 

Ikzelf was lid van de vogelwerkgroep en ik heb 

goede herinneringen aan de 

broedvogeltellingen: tegen het ochtendgloren 

opstaan en dan met een opkomende zon 

richting Gravenbol fietsen over een dan nog 

lege dijk (geen motoren, een enkele auto). 

Vroeg opstaan in het voorjaar is toch nog steeds 

een van de mooiste dingen.  

Het laatste weekend van september was 

traditioneel voor het vogelweekend: met een 

groep van ongeveer 20 mensen een lang 

weekend ergens vogels kijken (op de 

waddeneilanden, in Limburg, de Veluwe) Ik 

weet niet meer precies wat we in die jaren dat ik 

voorzitter was, hebben gedaan maar het waren 

altijd erg gezellige weekenden waarbij het altijd 

wel een strijd was tussen de echte 

vogelliefhebbers en degenen die koffie met 

appeltaart op zijn tijd ook wel belangrijk vonden.  

Al met al een leuke en leerzame tijd en ik kijk er 

met veel plezier op terug.  

Christien van Gool

 


