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Annet de Willigen, Jong geleerd, oud gedaan 
 
Franciska Faber 
Je zou het niet zeggen, maar heel wat vrijwilligers 
van onze vereniging zijn ‘jobhoppers’ of 
‘carriëremakers’; ze beginnen bij de jeugdclub en 
stromen op latere leeftijd door naar verschillende 
‘jobs’ binnen de vereniging. Annet de Willigen(-
Lindhout) is er ook zo een. Na de jeugdclub ging ze 
regelmatig met de jaarlijkse waddenweekenden mee 
en inmiddels is ze lid van de Educatieve Werkgroep. 
Jong geleerd, oud gedaan dus. Ze is blij als ze ziet 
dat er een klik is bij kinderen, zodat ze niet alleen 
naar de natuur kijken, maar de natuur ook echt zien 
en beleven. 
  
Annet is al een jaar of 30 lid van de vereniging. Ze 
zat bij de jeugdclub van Dick Passchier. Annet: “Die 
kan prachtig vertellen. Op vrijdagavond hadden we 
theorie en vaak liet hij daarbij dia’s zien die hij 
tijdens zijn vakantie gemaakt had. Zaterdagochtend 
gingen we dan op pad. Bijvoorbeeld naar het 
Reigersbos bij Warmond, naar het strand of 
nestkastjes schoonmaken in Leeuwenhorst. Wilgen 
knotten hebben we ook een keer gedaan. En 
natuurlijk het roeien op de Nieuwkoopse Plassen. 
Het was altijd hartstikke leuk en gezellig.”  
Toen ze na de nodige omzwervingen (Duitsland en 
Maleisië) met haar gezin weer in de bollenstreek 
(Sassenheim) kwam wonen, vroeg Rien Sluijs haar 
of ze de Strandloper daar wilde rondbrengen. Annet: 
“Ik ben al die tijd lid gebleven. Als we tussendoor in 
Nederland waren, lag er een stapeltje Strandlopers, 
die mijn moeder bewaard had.”  
Omdat Annet er zelf zulke goede herinneringen aan 
had, gingen haar kinderen bijna vanzelfsprekend met 
de jeugdexcursies mee. Annet: “Je maakt dan als het 
ware een nieuwe start. Zo leerde ik Nel Nooijen 
kennen en van het één kwam het ander.”  
Inmiddels heeft Annet wat meer vrije tijd: “Mijn 
jongste gaat nu ook naar school. Ik ben lid geworden 
van de Educatieve Werkgroep. Met een man of 14 
organiseren we alle jeugdactiviteiten. In het najaar 
zijn we druk met het Herfstnatuurspel. Dat is een 
groots gebeuren. Verder de scholenbezoeken aan het 
Jan Verwey Centrum en de excursies naar strand, 
duin en bos. 
De laatste slootjesexcursie begeleidde Annet zelf, 
maar daarvoor liep ze een paar keer mee met een 
ervaren vrijwilliger. Annet: “Ik moet er even 
inkomen, maar merk dat ik veel heb aan mijn tijd 
destijds bij de jeugdclub. Je moet wel weten wat je 
de kinderen vertelt, hoe je het aanpakt en wat je 
meeneemt. Maar ach, je bent altijd met z’n tweeën 
en twee weten meer dan één……….. 
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Annet vindt het leuk en belangrijk om kinderen wat 
meer te laten zien van de natuur; “Om letterlijk en 
figuurlijk wat dieper te vissen. Dat je in zo’n slootje 
bij Offem de mooiste dingen ziet bijvoorbeeld. Soms 
zijn kinderen echt geraakt. Dat is waar je het voor 
doet. En af en toe heb je natuurlijk ook veel lol. 
Bijvoorbeeld om de reacties van de begeleidende 
moeders, die gruwen van die wriemelende beestjes. 
Maar hoewel de “stadmutsen” terugdeinzen als ze 
voor het eerst een waterkever zien waarvan ze 
denken dat het een kakkerlak is, zijn ze net als de 
kinderen uiteindelijk toch vaak verrast en 
gefascineerd door wat er allemaal te ontdekken is.”  
Diezelfde klik is er als scholen het Jan Verwey 
Centrum bezoeken. Annet: “Als ze horen dat we 
braakballen gaan pluizen is de eerste reactie vaak: 
‘de kots van een uil, wat vies!’ En hoewel je soms 
een groep gilmeiden hebt die met de pink omhoog 
blijven zitten, zijn de meeste kinderen heel 
enthousiast. Aan het eind zijn er altijd een paar niet 
weg te slaan; die gaan met een zakje botjes naar 
huis. Kijk, dat is leuk. Je wekt de interesse voor de 
natuur en geeft ze een andere kijk. Ik zie het bij mijn 
eigen kinderen. Die zijn veel alerter en zien veel 
meer in de natuur. Je moet er gewoon oog voor 
hebben en dat proberen we te bereiken met de 
Educatieve Werkgroep.” 
Ook vrijwilliger worden? 
 
Ook interesse om een keer te helpen met een 
scholenbezoek of een excursie? Neem dan contact 
op met Nel Nooijen (telefoon 071-3611347). 
Interesse en enige kennis van de natuur is gewenst 
en natuurlijk moet je het leuk vinden met kinderen 
op te trekken. 




