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Oorkondes voor Hanneke Sevink en Harry de Rooij

Renée van Beek

H&H zijn beiden niet alleen werkzaam binnen

onze vogelwerkgroep, maar maken zich ook

sterk voor de Werkgroep RoofVogels

Nederland, waarvan zij voorzitter en secretaris

zijn. Opvallend is echter dat H&H geen

bestuurlijke “bobo’s” zijn, maar gedreven en

actieve roofvogelaars, vooral bezig in het veld

met het opsporen van nesten, observeren en

ringen. Ringers en klimmers dus. Bovendien

begeleiden zij ook vele, al dan niet beginnende

vogelaars. In hun werk staan de uitvoerende

zaken voorop en is het besturen bijzaak en een

noodzakelijk kwaad. In de zomer moet men

Hannekeniet lastig vallen met de vraag om een

begroting op te stellen; dat heeft geen

prioriteit. Het bestuur richt zich daarvoor dan

ook eerst tot Harry, die toegeeflijker is. Het

geeft aan hoe zij als duo werken en elkaar

aanvullen. Ooit schreef Hanneke in het bladDe

Takkeling:
“In deze spannende beginjaren (van de

Werkgroep RoofVogels Nederland) uiteraard

geen vergaderingen, notulen en ander

bureaucratisch ongerief. In plaats daarvan een

verzameling ongeregeld, waarmee gewoon niet

te vergaderen viel, het juiste volk dus”.

Liever boompje klimmen en prooien zoeken!

Als je die visie kent is het nog bewonderens-

waardiger dat zij zich zo inzetten voor het

bestuur van de roofvogelwerkgroep en echt de

tijd te nemen voor het enthousiasmeren en

begeleiden van anderen. Het bestuur heeft daar

grote waardering voor en is trots op deze

leden. Daarom heeft het bestuur besloten

beiden een oorkonde uit te reiken. Voor

Hanneke een Boomvalk (foto) en voor Harry

een Kerkuil (foto), met voor ieder een prachtig
boeket en een cadeaubon.

Op 27 maart van dit jaar ontvingen Hanneke

Sevink en Harry de Rooij een oorkonde van de

voorzitter van de Vogelwerkgroep het Gooi en

Omstreken Rien Rense.

Oorkonde Boomvalk (foto: Joost Beekman)

Het bestuur heeft hiertoe besloten omdat zij
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

voor de bescherming en bestudering van

roofvogels. Omdat zij nauw met elkaar

samenwerken en ook al bekend staan als het

duo H&H, krijgen zij tegelijkertijd deze

onderscheiding.
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