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Open dag Vogelhospitaal

André Kerkhof

Burgemeester Peter Rehwinkel van Naarden werd

rondgeleid door voorzitter Gerard Glas. In zijn

toespraak benadrukte deburgemeester dat de

gemeente Naarden het Vogelhospitaal een warm

hart toedraagt. En natuurlijk reageerde de

voorzitter daar direct op met zijn opmerking dat

hij de burgemeester daaraan zou houden.

Daarna hielp de burgemeester bij het weer in

vrijheid stellen van een Buizerd, geholpen door

enkele kinderen: “Burgemeester, u kunt het best!”

Ook bestuursleden van Vogel werkgroep Het Gooi

en Omstreken waren aanwezig. Bestuurslid André

Kerkhofverving de voorzitter van de VWG. Het

Vogelhospitaal is geen onderdeel van de VWG,

maar vele leden zijn daar wel als vrijwilliger
werkzaam. Ook de beheerder van het hospitaal,

Frank van de Woord, is lid van de VWG. Frank is

al 25 jaar zo ongeveer zeven dagen per week

werkzaam bij het Vogelhospitaal en veel

ontwikkelingen zijn aan hem te danken.

Het was zondag 15 juni een gezellige drukte

tijdens de Open Dag in het Naardense vogel-

hospitaal. Na een turbulent begin met stortregens,

hagel en wind, kwam de zon gezellig meekijken.
In diverse kraampjes werden natuurverwante

artikelen aangeboden, acquireerden natuurorgani-
saties leden en donateurs. Ans van de Brink had

gezorgd voor koffie en zelf gebakken cake, de

kooien, operatiekamer en quarantainekamer
konden worden bekeken, kinderen konden pony

rijden, er werden lezingen gehouden, kortom voor

elk wat wils.

AndréKerkhof overhandigt de oorkonde aan Frank

van de Woord
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En daarvoor kreeg hij een oorkonde: de dankbe-

tuiging van de VWG voor die leden die zich

bijzonder hebben ingezet om de doelstellingen

van de VWG te bereiken. Tevens kreeg hij een

enveloppe met enkele tegoedbonnen, uitgegeven
door de Europese Unie en te besteden in alle

winkels waar met euro’s kan worden betaald.

In zijn dankwoord vertelde Frank dat hij
weliswaar wordt betaald: maar dat is voor

eenderde voor het werk, de andere tweederde is

vrijwilligerswerk. En hij hoopt het minstens nog

eens 25 jaar te kunnen doen.

Het was een mooie dag.


