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Vrijwilligersjournaal
Met het digitaal vrijwilligersjournaal houden we je twee keer per jaar op de hoogte van
nieuws en gehouden activiteiten. Voor je ligt het eerste journaal van 2018.

In dit journaal
• Saskia Bemer stelt zich voor
• Vrijwilligersbijeenkomst
• Klus IVN ZW-Veluwezoom
• Gouden tip
• Boek over De Grift

Even voorstellen: Saskia Bemer
Vanaf 1 juli volg ik vanuit Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) Arianne Doeleman
op als nieuwe contactpersoon voor de beekwerkgroepen. Arianne heeft na zeven jaar
werken bij SLG besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
Ik ben sinds 2007 werkzaam bij SLG. In het begin als adviseur in het rivierengebied.
Als adviseur geef ik advies, bijeenkomsten en cursussen over landschappelijke beplanting
aan bewoners van het buitengebied. Sinds enkele jaren houd ik mij ook bezig met het
oprichten van vrijwillige landgoedwerkgroepen, klompenpaden, begeleiden van Levend
Landschap-processen met vrijwilligers en andere vrijwilligersprojecten die op mijn pad
komen! Ik kan dan ook niet wachten om alles te weten te komen over de werkzaamheden
van de watervrijwilligers. Ik geniet van de contacten met anderen en zet mij graag samen
met anderen in voor het behoud van het landschap. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar!
Nog even persoonlijk. Ik ben getrouwd en ik heb kinderen, twee jongens van 3 jaar en
10 maanden. Ik woon sinds vijf jaar met veel plezier in het mooiste dorp op de Veluwe, te
weten Hoenderloo! Mijn vrije tijd heb ik de afgelopen twee jaar besteed aan het oprichten
van een basisschool in ons dorp, waarbij natuuronderwijs een belangrijk onderdeel is.
Heb je vragen, bel of e-mail mij gerust naar s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl,
026-3537444 of 06-23387930. Ik hoop jullie snel een keer te spreken of tegen te komen!

Vrijwilligersbijeenkomst 2018
Zaterdag 2 juni werd de 3e vrijwilligersochtend van het waterschap gehouden. Tijdens deze
bijeenkomst worden de vrijwilligers bedankt voor hun inspanningen in het afgelopen jaar.
Deze inspanningen variëren van het geven van rondleidingen, vismonitoring van watergangen en het onderhoud aan beken en ander groenonderhoud.
Heemraad Frans ter Maten verrichtte de aftrap in de Energiefabriek Amersfoort, waarna
teamleider Jan Visser en zuiveringstechnicus Francis van de Bildt de aanwezigen trakteerden op een rondleiding over het terrein. Het enthousiasme en de kennis van beide heren
werd zeer gewaardeerd en onder druk van het programma kon de rondleiding niet helemaal worden voltooid.
Na een kop koffie nam Jochem Hop van het bureau ATKB een presentatie over vismonitoring, waarna hij, met hulp van ecoloog Robbin Buitink, een demonstratie gaf bij een van de
vijvers op het terrein.
Na een lekkere lunch gingen de vrijwilligers weer naar huis. De week erna ontvingen we
diverse mailtjes waarin vrijwilligers ons bedankten voor deze ochtend.
We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst!

Francis van de Bildt vertelt de vrijwilligers over het zuiveringsproces.

IVN Zuidwest Veluwezoom klaart enorme klus
Coördinator Ruud Schaafsma vertelt over het werk dat zijn beekwerkgroep verricht in de
vijvers van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Op het landgoed Waterberg bij
Arnhem zijn rond 1763 veel bomen aangeplant. Later werden er meerdere vijvers gegraven,
die zich vanzelf vullen met kwelwater uit de Waterberg (stuwwal). In 1913 is op dit landgoed
het Openluchtmuseum geopend. Eén van de oude bomen waaide in 1990 na ruim 200 jaar
om en ligt nog steeds aan de onderkant van één van de vijvers. Begin dit jaar heeft de
bekenwerkgroep van IVN ZuidwestVeluwezoom de vijvers rond de watermolen in het
Openluchtmuseum schoongemaakt. Een enorme klus die ze over diverse woensdagochtenden hebben verdeeld, met aan het eind van de ochtend een lunch die werd aangeboden door het museum. De groep doet dit eens in de twee jaar met een prachtig
resultaat. Na het bladscheppen zijn de vijvers meer watervoerend. Met zeisen zijn de
hellingen rond de vijvers gemaaid, waardoor deze weer beter zichtbaar zijn, o.a. vanuit
de tram die er langsrijdt.

De in 1990 omgewaaide boom.

GOUDEN TIP
Van collega vrijwilliger Gonny Doornbos kreeg Coby Kuipers,
Commissie Water Dorpsraad Ugchelen, een gouden tip.
Download op je telefoon de gratis EHBO-app van het Rode Kruis.
Hierin staan de AED locaties en wat te doen als eerste hulp
bij meer dan 80 onverwachte situaties.
Tijdens de schoonmaakacties heeft Coby de handige app bij zich.
Van Sieger de Kruijf ontving de commissie een mooie eerste
hulp koffer en ook deze gaat in het vervolg mee als de sprengen
worden schoongemaakt.

Boek over De Grift
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Altijd al willen weten hoe het stelsel van De Grift met alle sprengen in Apeldoorn nou
precies in elkaar zit? Waartoe ze vroeger dienden en of je er nu al of niet te voet of met
de fiets naar kan gaan kijken? Apeldoorner én vrijwilliger Henk Weltje schreef er een fraai
boek over: De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied.
Je kunt hier een exemplaar bestellen.
Doneer € 13,50 en ontvang (of haal op) dat prachtige boek.

