Nieuwsbrief 6
HUURDERS BIJEENKOMST
Op 11 april 2019 zijn alle huurders en pachters van een eiland welkom in de IJsvogel voor de jaarlijkse vergadering.
Inloop met koffie om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur. Thema: onderhoud walkant. En verder hebben we
een nieuw onderwerp voor deze avond. Helmo Jonk, specialist beheer watersystemen bij het Hoogheemraadschap,
komt zijn ervaring met ons delen. Hij weet alles over beschoeiingen en heeft ervaring met diverse pilots op dit
gebied.

EVEN VOORSTELLEN
Hoi, ik ben Jan Keizer vrijwilliger bij Veldzorg.
Wat mijn werk betreft heb ik bijna mijn hele werkzame leven bij het openbaar vervoer gewerkt. Ben begonnen als
monteur bij toen nog NACO geheten dat ging over naar de NZH en weer veel later werd het Connexxion waarbij ik de
laatste 7 jaar als chauffeur heb gereden op de lijndienst. Ik ben sinds 1975 getrouwd met Gerie Huibers. We hebben
3 kinderen 1 dochter en 2 zonen Manon, Stefan en Robert de laatste is getrouwd met Irene Strijbis.
Zij hebben een zoon van 3 en sinds afgelopen november een dochtertje. Na de lagere school ben ik naar de
toenmalige ULO gegaan. Niet afgemaakt, hekel aan leren en school, toen een paar jaar bij een tuinder gewerkt en
naar een avondopleiding voor monteur na het werk op de tuinderij
ben ik gaan werken bij de Volvo vrachtwagen dealer die op het hoekje
waar voorheen de bandenman zat. In 1966 ben ik in dienst gegaan als
z.g. technisch specialist dat was toen net van start gegaan. Ik zat bij de
tweede lichting; je moest toen tekenen voor 4 jaar. Ik was gelegerd na
de militaire opleiding in Soesterberg en dat was sleutelen aan DAF
leger voertuigen en AMX tanks. Na die 4 jaar ben ik dus bij het
openbaar vervoer gekomen daar reden we als monteurs ook ’s
morgens en ’s avonds bij toerbeurt personeel van het toenmalige ECN
in Petten.
Het is ongeveer 6 jaar terug, net met pensioen, toen ik gebeld ben
door Dirk Jan Slot met de vraag of ik bij Veldzorg wilde komen voor
technische ondersteuning daar ben ik op in gegaan en tot dusver met
veel plezier. Het eventuele sleutelen is in de afgelopen jaren meestal
bij Peter Wouda thuis gebeurd omdat hij daar de meeste entourage
heeft om te sleutelen. Een werkplaats met de nodige attributen. We
brengen de schuit dan bij hem thuis en demonteren daar dan de
motor om vervolgens te reviseren en eventueel de desbetreffende
onderdelen naar Demco in Winkel te brengen om vervolgens weer te
monteren en hopen dat alles het weer doet.
Ook ben ik meestal aanwezig bij HUDM zaterdagen om klusjes te doen, ook dan is er altijd wel werk te verrichten.
Het gebeurd ook dat bij Veldzorg zelf wel eens tussendoor iets kapot gaat aan een motor zodat ik daar dan wat moet
repareren. Het komt ook voor dat er wel eens moet worden gevaren voor een bepaalde vereniging c.q. feestje dat
doe ik dan ook.
Hartelijke groeten J. Keizer
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DONATIE

Recent werden we verblijd met een gift van Martin Wagenaar.
Martin had een tweewieltrekker met een Ford 4 tact motor staan
die hij niet meer gebruikte. In september 2015 is de machine nog
geheel nagezien door Stoop Tuinmachines waarbij o.a. de tank
vervangen is. Wij zijn zeer verheugd met deze gift en zullen daar
veel plezier aan hebben.
Martin nogmaals hartelijk dank!

STRATENMAKER

Onder slechte
weersomstandigheden heeft de
stratenmaker van GP Groot ons
pleintje opnieuw bestraat. Deze
klus hebben we verkregen via
“De Waaier” en is met behulp
van de mannen van Agros in één
dag geklaard. Met dank aan
fa. G.P. Groot!
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VLOER WERKPLAATS OOSTERHEEM
Tijdens de vakantie van de medewerkers
van Oosterheem is de vloer van de
werkplaats, die zij van ons huren,
gerepareerd door een professioneel
bedrijf “Coaton”. Hierbij zijn de scheuren
en gaten in de vloer geëgaliseerd en
daarna opnieuw in de twee
componentenlak gezet.

AFZUIGKAP
In de IJsvogel is de afzuigkap onder handen genomen door Peter Wouda met
hulp van de Agros medewerkers. Probleem was dat de schakelaars bleven
hangen zodat de kap niet meer bedienbaar was. Bij het uitbouwen bleek dat de
kap tijdens de (ver)bouw opgehangen is en daarna de tegelzetter aan de gang is
gegaan.
Nadat de kap los van de wand was konden we de kap uit elkaar halen en de
schakelunit reviseren.
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WEIDEMOLEN
Op 16 maart, de “handen uit de mouwen dag” zijn de vrijwilligers, Aart, Harry, Stefan en Peter de weidemolen gaan
ophalen. De Geus Bouw heeft ons een vrachtwagen met kraan ter beschikking gesteld. Na enig moeizaam gesleutel
is de molen los van zijn fundatie en vervolgens op de vrachtwagen gehesen.
Hierna is de molen in
Broek op een ponton,
(te leen gekregen van
het BroekerVeiling
Museum), gehesen en
naar het werkgebouw
van Veldzorg vervoerd.
Hier zal de molen
gereviseerd worden.
Wordt vervolgd.
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HANDEN UIT DE MOUWEN DAG
Op 16 maart jl. is weer een vrijwilligers bijeenkomst geweest. Na ontvangst met koffie is besloten dat de buitenploeg
niet naar de eilanden kon omdat het veel te nat is. Een ploeg is naar de weidemolen gegaan en de rest heeft het
gebouw onder handen genomen..

WIST U:
► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor € 10,00 per jaar. Geef dit door aan uw buren,
vrienden en kennissen.
► Dat de huurders/pachters bijeenkomst gepland is op 11 april a.s.
► Dat het broedseizoen 15 maart begint en op 15 juli eindigt.
► Dat de adoptanten bijeenkomst gepland is op 13 juni a.s. Hou deze datum vrij in uw agenda.
► Dat de foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld.
Iedereen weer hartelijk bedankt voor jullie inzet!
De volgende handen uit de mouwen dag is op 20 april a.s. Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Peter Wouda, Vrijwilligers coördinator
06-53910453

PS: We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Een beschrijving van deze functie is te lezen op
onze website. Ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, breng dit dan s.v.p. onder de aandacht.

.. .. .. .. Disclaimer .. .. . .
Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Als u deze nieuwsbrieven niet (meer) wilt ontvangen , meld u dan
af via deze link.
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