In memoriam Joanne van Sambeek
Roberts
Vrijdag 15 n ovember, De Zilk. E en verkeerson geval maakt een plot selin g ein d aan het leven
van Joan n e
Tot dat momen t bruiste zij van en ergie. Van af de eerste ken n ismakin g in Noordwijk stortte zij
zic h in alles wat voor haar voeten kwam. Voorjaar 1979 meldde zij zic h voor deeln ame aan
een exc ursie in de duin en . Natuur wilde ze proeven , dus was dit een uit steken de gelegen heid.
Het werd voor beide partijen een geden kwaardige dag. Voor haar, omdat zij in één klap veel
men sen aan trof met dezelf de idealen en voor de n atuurveren igin gen in het Jan Verwey Na
t uurc ent rum die er van af dat momen t een en thousiast lid bij kregen .
Plan ten , vogels, bomen , vlin ders in duin en of tuin en , het maakt e haar n iet uit . Voor alles had
ze een on verzadigbare belan gstellin g met maar één versc hil. "Je kan toc h best wat later op de
dag n aar de vogelzan g luisteren , daar hoef je t oc h n iet perse vroeg voor uit de veren " ?
Het was ook een gen oegen haar te horen vertellen bij het vert on en van de vele dia' s die zij tij
den s vakan ties en uitstapjes gemaakt had.
Vele hon derden kin deren liet zij de af gelopen jaren ken n is maken met de n atuur, zowel in het
Jan Verwey Natuurc en trum als t ijden s het herf stn at uurspel in Nieuw-L eeuwen horst
Ooit realiseerde ze zic h dat er n og geen bomen rout e beston d tussen Noordwijk en Voorhout.
Ze had maar één impuls n odig om het samen te stellen . E r moest het n odige in vert aald wor
den , maar het kwam toc h maar op papier.
Op sport ief gebied oversc hatt e zij even spon taan haar mogelijkheden . E en af dalin g in de Py re
n eeën brac ht haar tot wan hoop. E en aan tal exc ursieleden was n odig om haar omlaag te bren
gen . Tijden s een van de koude wint ers zag zij iedereen sc haatsen , dus dac ht zij: " Ik ook" . Met
de win d mee van Voorhout n aar Piet Gijs was zo gehaald, maar t oen terug. ! Ac h er was alt ijd
wel een Jan Verwey lid dat haar terug kon bren gen .
.

Nog maar en kele weken geleden keerde ze terug van een veel te lan ge wan delin g in de AW
duin en . Ze was op zoek n aar vlin ders. Ze gen oot met volle teugen van haar bezoeken aan de
duin en , de "Hof " en vooral van haar zomerhuisje aan de Duin weg. Daar was ze vaak, t emid
den van het groen om haar heen . Daar verzorgde zij met grot e lief de haar tuin . Ze wist van
alle plant en de n amen en de plaats waar ze groeiden of soms wegbleven . Als bezoeker kreeg
je een waterval van , met Amerikaan s acc en t uit gesproken Iat ijn se n amen over je heen . E lke
gast werd er ron dgeleid, van koff ie of soep voorzien en met wat bloemen zaad of een " st ekkie"
uitgewuif d.
Het is een voorrec ht haar van n abij te hebben leren ken n en .
De n at uur beteken de veel voor haar, zij beteken de veel voor on s. We zullen haar missen .
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