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Beste <<FNAME1>> <<Last Name>>,

Hierbij ontvang je onze nieuwsbrief van december 2022.
Wij wensen je veel leesplezier en fijne feestdagen

 

Tekst: Maarten van Basten /

Illustratie: Henri Matisse, Nuit de Noël, 1954

 

Kerstmis, de geboorte van
'nieuw leven.' In de kerstliedjes
hoor ik regelmatig het woordje
'born' voorbijkomen. Bij
vertaling levert dat ene Engelse
woordje een rijke Nederlandse
woordenschat op: geboren,
voorbestemd, in de wieg gelegd,
van nature, ontsproten.

Dat laatste woord zette mij op het
spoor van de vraag naar onze
herkomst.

De Britse schrijver en dichter
Melanie Challenger hielp mij op weg:
'Wij, de aarde en alle levensvormen
erop, zijn gemaakt van de scherven
van een dode ster... alles wat we
zien in het bos en de woestijnen en
zeeën is verwant aan ons. Een nicht.
Een achterneef of achternicht in de
duizendste graad,' aldus Melanie
Challenger. 

Ook volgens filosoof Coen Simon is het thema van de geboorte een
weerspiegeling van de onontkoombaarheid aan onze  ‘natuur.’ Je verre familie
is op een bepaalde manier een representant van de natuur waaraan je niet
kunt ontkomen: onze genetische natuur, met alle nukken die daarbij horen.

https://mailchi.mp/vrijwilligershogeveluwe.nl/onze-nieuwsbrief-van-december-2022?e=[UNIQID]
https://www.npostart.nl/brainwash-talks/05-12-2021/VPWON_1326097


Kersttijd, een mooie tijd om te reflecteren over je eigen bestaan.
‘Kunst kijken’ kan daarbij helpen. Kunst leert je met een andere blik
naar de wereld kijken en leert je ‘uitzoomen’ zodat je je bewust wordt
van ontroering en emoties. Matisse was een kunstenaar die vanuit een
humanistische levensvisie de waarde van de mens en de schoonheid
van het leven wilde laten zien.

Hij zei: ‘Ik streef naar een kunst van evenwicht, van zuiverheid. Een kunst die
niet onrustig maakt of verwarrend werkt. Ik zou graag willen dat de vermoeide,
overspannen, gebroken mens in mijn schilderijen rust en vrede vindt.’ Hij wilde
dat zijn werk ‘een troostrijke invloed zou zijn, een mentale balsem – zoiets als
een goede leunstoel’ volgens Marleen Hengelaar-Rookmaaker.

De raamvorm geeft dit werk iets sacraals.  Het kan ons wijzen naar iets
groters dan alleen maar feestvreugde en winterpret, namelijk de weg
naar het ‘licht’ dat onze duisternis en winter kan openbreken en met
een bovenaardse glans overstralen. De ster kan ons de weg wijzen.

Mooie en wijze dagen gewenst.
 

Van het Bestuur
Het was een enerverend jaar met de oorlog in de Oekraïense en allerlei
maatschappelijke problemen in ons eigen land. Het is dan fijn om weer
bezig te kunnen zijn in Het Park en de gedachten te verzetten. Ook Het
Park maakt een moeilijke periode door met de wolvenproblematiek. Je
krijgt als vrijwilliger soms vragen van bezoekers die moeilijk te
beantwoorden zijn over dit onderwerp.

In onze laatste algemene ledenvergadering hebben wij besloten om een brede
discussie op te starten over de toekomst van onze Vereniging. Wij zijn immer
onderdeel van de maatschappij en die verandert. Wat is nodig om de komende
vijf jaar om onze dienstverlening op het gewenste peil te houden? Begin 2023
zal een programma gestart worden om op deze vraag een antwoord te krijgen. 

Er is het afgelopen jaar heel hard gewerkt door onze vrijwilligers om
aan alle verzoeken tot dienstverlening tegemoet te kunnen komen.
Daar is het Park dankbaar voor. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers
en ondersteunende diensten voor hun inzet en bijdragen. 

Wij wensen iedereen een heel goede Kerst toe en een voorspoedig
2023.

Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/bestuur


Cees Krijger, Leida v.d. Brink-Honders, Rolf Oosterbaan.
 

Beste <<FNAME1>> <<Last Name>>,
Lidmaatschapsnummer: <<Lidmaatschapsnummer>>

Per aparte mail hebben wij je een betaalverzoek gestuurd over de
jaarbijdrage van 2023, met het verzoek

deze € 25,--
voor 31 december
aan ons te voldoen.

Heb je het bedrag al overgemaakt of ben je 'vrijwilliger voor het leven'
dan hartelijk dank.

Heb je nog niet betaald, dan ontvang ik graag je bijdrage een dezer
dagen. Voor de goede orde hierbij nogmaals de gegevens.

Fijn feestdagen
Rolf Oosterbaan, penningmeester

Moestuin De Pampel werkt circulair en
neemt afscheid van de tuincoördinator
 
Na een overvloedig seizoen is er hard gewerkt om de tuin weer voor te

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/betalen


bereiden op de winter. Omdat het beter is de grond niet braak te laten
liggen, zijn hiervoor groenbemesters gebruikt, zoals rode klaver en
winterrogge. Door deze manier van bemesten wordt er stikstof uit de
lucht gehaald dat vervolgens in de grond wordt opgeslagen. Daarnaast
verbetert ook de structuur van de grond als voorbereiding op de nieuwe
gewassen die er zullen groeien in het voorjaar.

In de afgelopen drie jaar is er heel veel bereikt in de tuin, mede
dankzij de inzet van Agnes Vosse als coördinator van de
Tuingroep. Zij heeft dit met hart en ziel gedaan. Nu zal zij
plaatsmaken voor een nog te benoemen coördinator. Veel dank is
haar verschuldigd voor het prachtige resultaat!

>>> MEER OVER ONZE MOESTUIN
 

De Bouwgroep neemt afscheid van hun
coordinator Ed Quax.
Ed Quax is nu nog even coordinator van de bouwgroep. Eind van dit jaar
neemt hij als 80-jarige afscheid. Hij begon in 1990 voor het zomerkamp.
Plaggen op de Bunt.

Zijn laatste creatie 'de kathedraal' staat in het Otterlose Bos. Gebouwd
met zijn vaste ploeg mensen, die - samen met Ed - met blijdschap en
weemoed terugkijken op wat zij allemaal hebben kunnen realiseren.

>>> MEER OVER DE BOUWGROEP
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/moestuin
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/bouwgroep


Van Publieksmedewerker tot
langeafstandloper…
De werkzaamheden aan de balie van het Museonder hebben een
verandering ondergaan, waardoor er meer ruimte kwam voor aanvullende
bezigheden. Zo ontstond het idee om alle routes die worden uitgegeven te
gaan nalopen op juiste beschrijving en markering. Dat bleek ook zeker
nodig te zijn.

Op deze manier hebben drie baliemedewerkers de afgelopen
weken ruim 150 km afgelegd, genoten van het wisselende
landschap en daarbij ook veel geleerd dat ze weer kunnen
toepassen in hun werk aan de balie.
 

>> lees verder
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/publieksmedewerkers


De Kleine Schorseneer houdt onze
aandacht gevangen
 
Ieder jaar vinden er door onze floragroep inventarisaties plaats van de
ruim 800 plantensoorten die er op de Hoge Veluwe voorkomen. Gehuld in
gele hesjes is men bezig met dit werk en dit leidt vaak tot vragen van
bezoekers. Hieruit komen leuke gesprekken voort, waarbij de bezoeker
met meer kennis Het Park verlaat dan dat hij er in kwam.

Eén van de inventarisaties is ieder jaar gewijd aan de Kleine
Schorseneer, een uiterst zeldzame plant die bijna nergens meer
voor komt, maar wel op de Hoge Veluwe…
 

>>> MEER OVER DE FLORAGROEP
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/floragroep


Een bijzondere rondleiding ter ere van
100 jaar Jachthuis.
Doordat in 2020 het Jachthuis moest  sluiten vanwege Corona
maatregelen, kon de herdenking van het honderdjarig bestaan in
datzelfde jaar niet plaatsvinden.

Gelukkig zijn de rondleiders er in geslaagd om in dit jaar alsnog een
prachtige rondleiding samen te stellen met als thema: het Jachthuis Sint
Hubertus als Totaalkunstwerk door Berlage. Alle onderdelen van de kunst
binnen het huis komen hierin aan bod. Een aanrader voor medewerkers
en vrijwilligers om hieraan deel te nemen…
 

> > > LEES VERDER
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesamtkunstwerk
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/rondleiders


En de bij... hij zwoegde voort…
 
Hans Kloosterman is benieuwd naar de weg die afgelegd wordt, voordat
honing in een pot in de winkel wordt aangeboden. De moeite die dat kost,
zeker in deze tijd waarin de bijen het extra zwaar hebben.

Hij bezoekt daarvoor imker Daan Ludwig en gaat met hem in
gesprek.
 

MEER >>>
 

https://www.imkerijbijdaan.nl/
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/mindfulness


De Parkwinkel ademt kerstsfeer
 
 
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt door de winkelmedewerkers
om de Parkwinkel om te toveren in een feestelijke omgeving. Alles wat
hoort bij de aankleding van Kerst is op een mooie manier geëtaleerd.

Bezoekers kunnen hun hart ophalen en hebben een ruime keuze in
artikelen van waxinelichthouders tot prentenboeken en van
kerstkaarten tot lekkernijen die bij Kerst horen. Een uitnodigend
aanbod met voor ieder iets leuks.
 
>> LEES VERDER OVER DE PARKWINKEL
 

Een goed wespenjaar, een lokkertje voor
de wespendieven
De wespendief behoort tot de roofvogels en heeft een unieke
voedselvoorkeur, zoals zijn naam al doet vermoeden. Deze bijzondere
broedvogel komt ook voor op de Hoge Veluwe.

Reden voor de Faunawerkgroep om een inventarisatie te starten
van deze niet gemakkelijk te spotten vogel. Geduldig wachtend op
diverse uitzichtpunten zijn er veel waarnemingen gedaan.

> > > MEER OVER DE WESPENDIEF
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/winkelmedewerkers
https://stats.sovon.nl/stats/soort/2310
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/faunagroep


De nieuwe aanpak van de tuin van het
Jachthuis...
 
Nadat er een nieuw ontwerp voor beplanting was uitgevoerd, was het
devies: geen onkruid wieden, maar de natuur juist op zijn beloop laten.
Dit alles met de bedoeling de planten goed te laten wortelen.

Dit leverde uiteenlopende reacties op van ‘rommelige aanblik’, tot
er ‘juist van genieten’. Hoe dan ook, het is nu afwachten hoe de
uitkomst in het voorjaar uiteindelijk zal zijn…

 

>> LEES MEER

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/dec-2022/tuingroep


Vernieuwing Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)
Zoals in de nieuwsbrief van juli al te lezen was moeten wij na 5 jaar de
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vernieuwen. Vanaf januari 2023 gaan
we hiermee  beginnen.

De vrijwilligers waarvan de VOG is verlopen of die zeer binnenkort
verloopt, krijgen vanuit de ledenadministratie twee mailtjes.

De eerste mail bevat  een link naar Justis. Hier wordt de VOG
aangevraagd.

De tweede mail geeft informatie over hoe u  de VOG moet invullen
en hoe u de VOG na afgifte naar ons kunt mailen of met post kunt
opsturen.

Met vriendelijke groet,
Bert Welle ledenadministratie

Ons mailadres is:
vrijwilligershogeveluwe
Anton Mauvestraat 12

HEELSUM, Gelderland 6866 AH
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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https://vrijwilligershogeveluwe.us19.list-manage.com/vcard?u=a6141d1ba8372d6bec97f4231&id=4b051d3459
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