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Vrijwilligersjournaal

Met het digitaal vrijwilligersjournaal houden we je twee keer per jaar op de hoogte van
nieuws, gehouden activiteiten en een vrijwilliger stelt zich voor. Voor je ligt het tweede
journaal. Op het eerste exemplaar dat in mei verscheen, ontvingen we enthousiaste reacties.

In dit journaal
• Vrijwilligersbijeenkomst
• Ruimte voor korstmossen
• Filmpjes schoonmaken Koppelsprengen in Ugchelen
• Korte berichten
• Jan Pepping stelt zich voor

Terugblik eerste vrijwilligersbijeenkomst
Goedgeluimde gasten, een divers programma en een prachtige zaterdagochtend
24 september. Die combinatie zorgde voor een geslaagde vrijwilligersbijeenkomst.
De eerste gezamenlijke ontmoeting stond in het teken van elkaar leren kennen en
leren van elkaar. Over de invulling van het programma waren de aanwezigen positief.
We selecteerden er daarvan een en die lees je hieronder. De (bewegende) beelden
geven je een indruk.

Ans Oudendijk, is sinds 2013 actief lid van de Commissie Water
van de Dorpsraad Ugchelen. Zij maakt regelmatig met de al jaren
bestaande hardwerkende groep vrijwilligers onder toezicht van
gebiedsbeheerder Dennis Dorman de Ugchelse sprengen schoon.
Soms helpt Ans met het terugzetten van beekpriklarven
als de sprengen op diepte zijn gebracht. Met genoegen kijkt
Ans terug op de vrijwilligersbijeenkomst.

“Ik geloof echt in een nieuwe tijdgeest”
“Ik vond het een perfect georganiseerde bijeenkomst, uit de kunst! Er ontstond veel
onderling contact tussen de waterschappers, de vrijwilligers en ook tussen de diverse
groepen van vrijwilligers. Duidelijk werd dat wij niet op de hoogte zijn van elkaars bezigheden. Dat bleek toen ons gevraagd werd wat we in de sprengkoppen doen.
Het was een verademing om heemraad Ter Maten aan het woord te horen. De man heeft
visie en wil net zoals zijn mensen samen werken met vrijwilligers. Wat een verschil met
“vroeger”! Ik geloof echt in een nieuwe tijdgeest waarin de overheid op het hoogste managementniveau samen met “gewone” mensen naar een gemeenschappelijk doel wil streven.
Ik ben ook blij dat ik mocht proeven aan de “veiligheidsaspecten” van de waterschappers
op de werkvloer. Het was best eng, maar door de super goede begeleiding durfde ik het
aan het Apeldoorns Kanaal in te gaan
. Het was dagenlang zomer geweest ..... en ik
lag maar enkele minuten in het water met dat superpak aan. Ik moet er niet aan denken
dat je daar in een najaarsstorm of in de winter terecht komt.
Kortom, ik heb heilig ontzag voor het werk van de waterschappers die door weer en wind
hun werk doen in gevaarlijke diepe wateren.”
Arthur de Bruijn en Matthijs de Vos (Blik onder water) verzorgden een prachtige reportage
over het leven onder water. Met veel bewondering keken en luisterden we naar de
beelden en uitleg.
Matthijs de Vos tijdens zijn
reportage Blik onder water

Ruimte voor korstmossen
Vrijwilliger Thijs van Trigt beschermt op de zeedijk bij Nijkerk zeldzame korstmossen.
De activiteit loopt via de BLWG van de KNNV. Thijs deed met drie kenners mee aan de
landelijke Natuurwerkdag op 5 november. Met als doel mensen te werven en een nieuwe
vrijwilligersgroep op te richten.
Mossendeskundigen zijn schaars, laat staan mensen die veel weten over korstmossen.
De soort en het geslacht van deze mossen zijn moeilijk te bepalen. In Nederland komen
zo'n 700 soorten korstmossen voor. De helft daarvan heeft hooguit een tiental vindplaatsen
of gaat sterk achteruit. Op de basaltstenen die gebruikt zijn om de Arkemheense Zeedijk
te verstevigen, komen zeer zeldzame soorten voor.
Oorzaak is het zout uit de Zuiderzeetijd. Door de andere begroeiing zoals brandnetels
en gras te verwijderen, creëren de vrijwilligers ruimte. Dat doen ze met voegenkrabbers,
kniebeschermers en handschoenen, geleverd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Hierdoor kunnen de korstmossen zich uitbreiden. En wie weet waait er eens een
spoor van een andere soort precies op deze plek, zodat die daar ook kan groeien en
niet verdrongen wordt door brandnetels.
Thijs van Trigt (2e van links)
biedt korstmossen ruimte.

Korstmos op
een basaltsteen.

Ook de bekengroep Ugchelen was weer
actief. De Koppelsprengen werden weer
schoongemaakt. Dankzij Nel Appelmelk
zijn daar beelden van terug te zien.
Een selectie van twee filmpjes.

Korte berichten
• Carina Otte (Waterschap Vallei en Veluwe) en Arianne Doeleman (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) organiseerden op 14 september een theorieavond voor nieuwe
beekgroepen. In het Tjark Riks Centrum in Eerbeek legden zij vrijwilligers uit wat er komt
kijken bij het schoonmaken van beken. Het werd een nuttige bijeenkomst, ook voor de
cursusleiders zelf omdat het een pilot was. Er is ook behoefte aan het
herkennen van beschermde en invasieve soorten planten en macrofauna in de praktijk. Dat proberen we volgend jaar te organiseren.
• De Unie van Waterschappen reikt elk jaar de Waterinnovatieprijs uit.
Het gaat daarbij om innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn
binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen.
Omdat vrijwilligersbeleid een spoor is waarmee ons waterschap samen
met inwoners doelen en opgaven wil realiseren, zond Waterschap
Vallei en Veluwe “uitvoeringsbeleid vrijwilligersparticipatie” in.
De Waterinnovatieprijs 2016 werd op 17 november in Amersfoort
uitgereikt. Begin november ontvingen we het nieuws dat deze
inzending niet genomineerd is. Het maakt ons niet minder trots op
de wijze waarop we samen invulling geven aan ons vrijwilligersbeleid!
• We verwelkomen een nieuwe beekwerkgroep! Rotary Epe beleeft op zaterdag
10 december de eerste werkdag in de Zuidelijke Heerderbeek. Wie weet krijgen ze
de smaak te pakken en wordt het een terugkerende traditie.
Veel plezier succes met jullie werk!
• Hoewel een definitieve datum nog ontbreekt, is de kans groot dat de eerstvolgende
vrijwilligersbijeenkomst op een zaterdag in mei (2017) wordt gehouden. Zodra er meer
bekend is over datum, tijden en plaats laten we jullie dit z.s.m. weten.
• Tijdens een rondleiding op de rioolwaterzuiveringsinstallatie komen de rondleiders met
scholieren op plekken waar de luchtkwaliteit enigszins kan afwijken van wat we daarbuiten
gewend zijn. Zoals gebruikelijk volgt dan altijd aanstellerig gedrag in de vorm van
schreeuwen dat het er zo stinkt, het gezicht in een jas of een sjaal verstoppen en
geveinsde braakneigingen. Onlangs kwamen ze weer op zo’n plek. Toen vroeg een van
de leerlingen aan rondleider Dick van den Outenaar: “En u doet dit werk VRIJWILLIG?”

Jan Pepping stelt zich voor
Welke vrijwilligersrol heb je?
“Ik ben vrijwilliger bij Sportvisserij Oost-Nederland (SVON). Mijn rol is
het inroosteren van de visdagen en de locaties en het plaatsen van de
mannen in dit rooster. Ik behartig ook het papierwerk dat er bij komt kijken.
De communicatie binnen de groep gaat via e-mail en mobiele telefoon.”

Hoe is je rol ontstaan?
“In mijn werkzame periode ging ik enkele keren als vrijwilliger mee de polders in. Dat was
met de visploeg Zwolle, die de visstand in diverse wateren onderzocht voor Hengelsportvereniging Zwolle. Toen SVON vrijwilligers zocht voor o.a. visserijkundig onderzoek, meldde
ik me aan. Dat is ruim twaalf jaar geleden. Er waren gelukkig nog meer mannen die zich
hiervoor opgaven. Zo konden we een ‘afvisploeg’ vormen. Voor Waterschap Veluwe verrichtten we jaarlijks diverse onderzoeken in wateren op en rond de Veluwe. Na de fusie
met Waterschap ‘Vallei & Eem zijn we nog steeds actief. Visserijkundig onderzoek doen
we ook al jaren in Salland. Nu voor Waterschap Drents Overijsselse Delta.”

Kun je iets meer vertellen over jullie activiteiten?
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“Naast het visserijkundig onderzoek verrichten we ook klussen voor hengelsportverenigingen en particulieren. We vissen wateren of vijvers leeg, brengen de visstand exact in
beeld of redden vissen bij calamiteiten. We beschikken over goed en voldoende materiaal: polyester boten, zegens, keernetten, elektrische visapparatuur, waadpakken en
uiteraard schepnetten. En niet te vergeten: een kleine 20 enthousiaste en zeer betrokken
vrijwilligers! Onze actieve periode loopt van oktober tot mei. Onze ‘werkdagen’ beginnen
om 09.30 uur op locatie en we proberen om 17.00 uur weer thuis te zijn. Aan het eind van
een visdag praten we nog even na onder het genot van een heerlijk balletje gehakt.
Dat is steeds weer een goede afsluiting!”

