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Bij het afscheid vaneen
voorzitter

Voor De Korhaan schreef hij talloze pu-

blicaties en er ligt bij de redactie al

weer een artikel van zijn hand te wachten

voor plaatsing in het augustusnummer van

De Korhaan,

Vooral de. laatste jaren was Dick Jonkers

de motor van de Vogely/erkgroep, ik geloof
dat we dat gerust mogen stellen.

Hoewel we dan op 23 maart afscheid hebben

genomen van voorzitter Jonkers, als lid

blijft hij verbonden aan de Vogelwerk-

groep. Uit dank werd hij op de algemene

ledenvergadering tot erelid benoemd.

Wie wei eens bij Dick Jonkers thuis is

geweest, zal het ongetwijfeld zijn opge-
vallen dat er een groot aquarel van een

Havik in zijn huis hangt. De Havik, zijn

lievelingsvogel, zoals hij mij eens ver-

telde, Ter gelegenheid van het afscheid

van Dick als voorzitter zal er in het

volgende nummer speciaal voor hem een ar-

tikel over de Havik vforden opgenomen. Het

was aanvankelijk de bedoeling om het ar-

tikel in dit nummer op te nemen, maar de

voorbereidingen voor het artikel vergen

zo veel tijd, dat dit niet mogelijk

bleek. Het valt niet mee om aan een man,

die zoveel van vogels weet, iets nieuws

en boeiends te vertellen. De voorberei-

dingen vergen veel tijd, maar toch valt

dat volkomen in het niet bij alle "vrije"

tijd, die Dick Jonkers aan de Vogelwerk-

groep heeft besteed voor het bijwonen van

vele vergaderingen en andere activiteiten

hetzij van de Vogelwerkgroep zelf, hetzij

van de aan ons verwante organisaties,
We mogen dankbaar zijn, dat hij dit. alles

voor de Vogelwerkgroep, vooi* ons en voor

de vogels heeft willen doen.

Voorlopig moeten we het zonder voorzitter

atellen. En als dat lukt, dan hebben we

dat voor een belangrijk deel aan Dick

Jonkers te danken, omdat hij onze organi-
satie goed op de been heeft geholpen.

KI.

Op 23 maart jl. nam de Vogelwerkgroep
“Het Gooi en omstreken” afscheid van

haar voorzitter. Dick Jonkers verhuist

naar Leersum en kan het voorzitterschap
niet langer op zich nemen. Sedert 22 a-

pril 1971 was Dick Jonkers voorzitter

van de Vogelwerkgroep; daarvoor was hij

enige maanden waarnemend voorzitter. Van-

af de oprichting van onze vereniging is

hij actief bij het werk van de Vogelwerk-

groep betrokken geweest, zoals hij dat

ook nu nog is. Hij was o.a. de eerste re-

dactiesecretaris van De Korhaan, toen nog
zonder omslag.
Velen van ons hebben hem leren kennen als

de boswachter van de stichting “Gooisch

Natuurreservaat”, die samen met zijn col-

lega Jaspers de excursies van de stich-

ting leidde. Excursies, hij heeft er tal-

loze voor de Vogelwerkgroep geleid en

telkens stonden we weer verbaasd van zijn
enorme vogelkennis. Erg veel deed en doet

hij aan inventarisaties en ringonderzoek.


