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Historie NGMV 

 

Op 31 mei  j.l. was er door onze vereniging een wandeling georganiseerd 

te Kootwijk. Het verzamelpunt zou zijn de kerk, maar aangezien Kootwijk 

twee kerken telt stond uw secretaris promt bij de verkeerde kerk. Gelukkig 

kende Teun van de Hoorn m'n auto en stond daar op mij en m'n vrouw te 

wachten, terwijl wij een wandelingetje aan het doen waren met de honden, 

en ons naar de andere kerk verwezen. Dit bleek ook niet juist te zijn, want 

t.o. de kerk was een restaurant "'t Hilletje" wat uiteindelijk het verzamelpunt 

bleek te zijn. 

 

Daar zat de familie Heida, een beetje gniffelend, op ons te wachten.  

Het eerste wat hij zei  "ik heb jullie al drie maal voorbij zien komen".                    Gerda en Henk Heida        

Waarop ik zei  "waarom heb je dan niet even je gezicht laten zien”                                                                         

Het  antwoord was  "een goede jager komt altijd op z'n stek terecht".                   

Wat dus juist bleek te zijn.      

 

De familie van Straaten uit Haarlem had zich belast met de organisatie omdat zij in de omgeving van 

Kootwijk goed bekend zijn.  

Vanuit "'t Hilletje" zijn wij per auto naar Kootwijkerzand gereden en 

de wandeling aan de familie van Straaten over gelaten. 

 

Ik had een bepaalde angst dat onze honden en block zouden gaan 

jagen, opdat al het wild van Kootwijkerzand op de Hoge Veluwe zou 

zitten, maar dat viel gelukkig mee.  Alhoewel de honden van de 

familie Heida toch kans hebben gezien een paar reeën los te jagen, 

de heer Heida heeft echter zijn honden dusdanig onder appèl dat dit 

geen enkel probleem was. Ook Aster van Teun van de Hoorn moest 

enkele keren teruggeroepen worden, omdat zij onderweg iets               v.l.n.r.: Marinus en mevr. Slont, 

geroken had waarvan ze wat meer wou weten.                                           Mia en George van Straaten                                                                  

 

Via het mulle zand van de verstuivingen kwamen we terug bij het punt van uitgang, nadat we eerst 

een rustpauze in hebben moeten lassen daar er wandelaars waren die foto's wilden maken (overigens 

een goed idee) en zowel de honden als de wandelaars hier ook aan toe waren. Het is een facinerend 

gezicht hoe een meute honden, welke elkaar nooit of zelden gezien hebben, zo fantastisch met elkaar 

kunnen omgaan. 

Teruggekomen bij het restaurant werd er druk nagepraat over de wandeling en een ieder was dol 

enthousiast over de middag en er werd gezegd "dat doen we vaker", wat promt werd omgezet in een 

afspraak: "dit najaar gaan we het weer doen". Het enige negatieve wat ik er van vond was: er waren te 

weinig deelnemers, alhoewel degenen die er waren uit alle windstreken kwamen en de opdracht  

meegekregen hebben "hoort zegt het voort". 

 

Wij zijn de familie van Straaten bijzonder erkentelijk voor deze 

middag, hetgeen wij hebben doen blijken d.m.v. een stoffelijke 

geste en de hoop uitgesproken de volgende keer weer de leiding 

op zich te willen nemen. 

 

 

Marines Slont 

 

                                                                                                                             Kootwijkerzand 


