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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 tweede journaal van 2019.

In dit journaal
• Verslag vrijwilligers-uitje 26 september
• Even voorstellen: Coby Kuipers
• Gereedschap voor vrijwilligersgroepen
• Video viswerkgroep De Prik

Verslag vrijwilligers-uitje Bunschoten
Op donderdag 26 september was het vrijwilligers-uitje. Meer dan veertig vrijwilligers
kwamen bij elkaar in het Historisch Museum Spakenburg, waar heemraad Frans ter Maten
iedereen welkom heette en zijn dank uitsprak voor al het werk dat door de vrijwilligers
verricht wordt.
Na een prachtige rondleiding in het museum, waar klederdracht, meubilair en visserijonderdelen te bekijken waren, wandelden wij naar het restaurant voor een lekkere lunch.
Helaas kon daarna de vaartocht op een botter niet door gaan vanwege het slechte weer.
Dit mocht echter de pret niet drukken. We konden allen terecht bij De Visafslag waar een
enthousiaste vrijwilliger vertelde hoe ruim zestig jaar lang de afslag de plaatselijke vissers
van een eerlijke prijs voor hun vangst verzekerde. Vanaf de oude houten bankjes nam de
vrijwilliger (veilingmeester) ons mee terug in de tijd om met elkaar een echte visafslag mee
te maken. Actief zijn we met z’n allen aan het bieden gegaan. Dit alternatieve programma
was dan ook zeer geslaagd!
Saskia Bemer

Even voorstellen... Coby Kuipers
In Ugchelen is er een erg enthousiaste groep beekvrijwilligers actief. Coby Kuipers is
hier samen met Herman Geurts de coördinator van. “Er zijn ongeveer veertig vrijwilligers,
die melden zich bij mij aan en zijn heel trouw en betrokken” vertelt Coby. Wanneer er
een beek schoonmaakactie komt plaatst Coby een bericht in dorpskrant De Bron.
Zo werd onlangs nog de Eendrachtspreng schoongemaakt. Doordat iedereen tijdens de
schoonmaakactie precies wist wat ie moest doen, waren we eerder klaar dan gepland.
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In Ugchelen liggen vijf sprengen die allemaal ontwateren op de Grift. “De sprengen zijn
voornamelijk in de zeventiende eeuw gegraven voor de papierindustrie. “Kijk, je kunt
goed zien hoe Ugchelen stroomafwaarts is ontstaan.” Coby wijst op een kaart de lopen
van verschillende sprengen aan, ook de elf molens zijn erop te zien. Deze zijn speciaal
voor de papierindustrie gebouwd; “De beek werd hiervoor opgeleid zodat het water op
het molenrad kan vallen. Waarom vrijwilligerswerk? “Ik doe dit toch uit liefde voor de
natuur, het mooie aan dit werk is dat je je hart kunt volgen en je enthousiasme met
anderen kunt delen.”
Coby is sinds 2011 betrokken bij de werkgroep. Naast de schoonmaak acties worden er
ook rondleidingen georganiseerd voor kinderen. “Zij krijgen dan uitleg over het gereedschap en gaan daarna de beken in, ook krijgen ze een beekruimers diploma.” De werkgroep heeft een goede samenwerking met het waterschap, de eigenaren en de dorpsraad. Zo worden door de dorpsraad en de eigenaren voor eten en spullen gezorgd tijdens
het schoonmaken van de beken en sprengen. “Ja er wordt altijd goed voor je gezorgd als
vrijwilliger, maar we hebben dan ook veel draagvlak in het dorp.”
Johan Boomsma

Gereedschap voor vrijwilligersgroepen
Vrijwilligersgroepen van Waterschap Vallei en Veluwe kunnen voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden kosteloos gereedschap lenen bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland
(SLG). Speciaal voor de vrijwilligersgroepen van het Waterschap heeft SLG diverse soorten
gereedschap in het gereedschapsdepot op voorraad. Wil je weten welk gereedschap
aanwezig is? SLG heeft in samenwerking met WSVV gereedschapsflyers ontwikkeld voor
de beekgroepen, groengroepen en monitoringsgroepen.
Kijk hier voor de gereedschapsflyers.
Wil je als groep gereedschap lenen, dan is het wenselijk om voorafgaand een reserveringsverzoek te doen. Dit zorgt er voor dat het gereedschap klaar ligt op de dag dat je
het komt ophalen en dat je ook zeker weet dat er voldoende op voorraad aanwezig is.
Gereedschap reserveren kan via de website van SLG.
Saskia Bemer

Video Viswerkgroep De Prik
Graag delen we hier het filmpje dat eerder is gemaakt over het bijzondere werk van
Viswerkgroep De Prik waar jong en oud bij betrokken is. Over het beschermen van de
zeldzame beekprik. Klik op de foto voor de link naar de video.
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Waterschap Vallei en Veluwe wenst alle vrijwilligers
gezellige feestdagen en een inspirerend 2020!

