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Nieuwsbrief 1
Beste Vrijwilliger,
Zo aan het begin van de herfst is het een mooie gelegenheid om nog even terug te blikken op de activiteiten die de
afgelopen weken hebben plaatsgevonden op Veldzorg.
De Steyr is weer terug na een ongewild bad. Een van onze vrijwilligers had tijdens het maaien van het riet niet in de
gaten dat het eiland ophield. Gevolg een trekker in het water.

Op 8 september jl. werd samen met Oosterheem een open dag
gehouden die in het teken stond van het 15-jarig bestaan van Stichting Veldzorg. Er waren allerlei activiteiten in en
rond het gebouw van Veldzorg en ook in de werkplaats van Oosterheem was van alles te zien en te beleven.
Wij hadden een aantal kunstenaars bereid gevonden om hun werk tijdens deze dag te exposeren en enkele werken
daarvan zijn ook verkocht.

Naar schatting hebben ongeveer 120 bezoekers de weg naar ons gebouw gevonden.

De bezoekers waren zeer enthousiast over de vaartochten die gemaakt konden worden en velen waren ook zeer
verrast over de rol die Veldzorg speelt in het Oosterdelgebied.
Aan het eind van de middag was er een barbecue voor alle vrijwilligers van Veldzorg als dank en blijk van waardering
voor alle inzet.
Het was een gezellig samenzijn waarbij de uitstekende kok van slagerij Jilles Kramer het grillen van het vlees op zeer
deskundige wijze voor zijn rekening nam.
Al met al was het een mooie dag.

Op 13, 14 en 15 september jl. vonden er diverse vaartochten plaats, waarvan twee in het kader van een
match/belofte op de Matchmarkt/Beursvloer van 2017.
https://www.de-waaier.nl/matches-in-beeld
Een derde vaartocht was het afscheidscadeau bij het vertrek van wethouder Fintelman.
De eerste tocht was op donderdag 13 september voor een aantal bewoners van Buitenzorg met hun begeleiders .
Met drie akkerschuiten trakteerden René en Gerta Duits, Arie Bergen en Peter Wouda de bewoners op een mooi
rondje Oosterdel. Het weer zat mee en de stemming was opperbest. De bewoners hebben met volle teugen
genoten.

De schippers hadden na afloop nog een gezellige
schippersborrel.
De dag erna, 14 september, verzorgden Bram Leegwater en
Peter Wouda de rondvaart voor voormalig wethouder Bert
Fintelman en zijn collega’s. Voor de meesten van deze groep
was het een eerste kennismaking met ons fantastische gebied.
Zaterdagmiddag 15 september was de derde rondvaart,
aangeboden door Veldzorg aan de vrijwilligers van de
Stichting Present.
https://mailchi.mp/16994ef2d7f6/nieuwsbrief-september2018

Zaterdagochtend 15 september was het weer de maandelijkse
klusdag op Veldzorg, beter bekend als de Handen uit de mouwen dag.

Dit keer was de opkomst klein maar evengoed is er weer veel werk verzet.
We zijn erg blij met de aanmelding en deelname van twee nieuwe vrijwilligers te weten Maaike den Boer en Cees
Pannekeet. Van harte welkom in onze vrijwilligersgroep!
Maaike heeft zich uitgeleefd op de eilanden en Cees heeft een defect urinoir gerepareerd.
Jan Keizer heeft de Agria gerepareerd en Peter Wouda heeft “corvee” gedaan : de zalen en andere ruimtes
schoongemaakt.

Zaterdag 20 oktober is weer de volgende “handen uit de mouwen dag”
Graag tot dan !
Peter Wouda
Vrijwilligers coördinator

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

