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ONZE NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2018

Na 75 jaar sluiten wij dit jaar als "Vriend van de Hoge Veluwe" af en gaan jong
van 'verenigingsgeest' het nieuwe jaar 2019 in. Als "vrijwilligers van de Hoge
Veluwe." Met hechte groepjes mensen, werkend aan een leven dat zinvol is.
'Leeftijd is daarbij niet zo belangrijk' zei mijn goede vader, "tenzij je kaas of wijn
bent.
Je wilt ergens bijhoren, een doel hebben, verhalen vertellen en de
transcedentie ervan delen" Hoe lang wij het dit keer gaan volhouden als
vereniging weet niemand. Wel dat iedere groep zijn verhalen heeft en met hart
en ziel werkt aan het fenomeen 'natuur' waarover Lao Zi schreef: "De natuur
heeft geen haast en toch komt alles af." Dat wens ik u toe: een rustige vredige
kersttijd en een waardevol nieuw jaar,
Maarten van Basten

ONLINE BETALEN...
Zoals gebruikelijk ontvangt u van ons het verzoek uw jaarlijkse bijdrage te voldoen
voor het jaar 2019. Wij ontvangen uw betaling graag voor 28 december. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden ontvangt u dit verzoek uitsluitend per E-mail.

Wij hopen dat u per omgaande kunt betalen en ons behoed voor het
verzenden van een reminder.
Heeft u geen mail ontvangen dan kunt u via onderstaande 'link' in uw vertrouwde
mobiel bankieren app of internetbankieromgeving van uw eigen bank onze bijdrage
online betalen.

NU € 25 ONLINE betalen > >

ONZE LEEFOMGEVING...
Tekst: Cees Krijger
Onze leefomgeving past zich aan en dat merken we nu al in het Park door
veranderende flora en fauna. Voor onze vrijwilligers ligt er op dat gebied nog
een behoorlijke uitdaging dit te monitoren en in kaart te brengen in een
prachtige omgeving waar we allen van genieten.

Van het bestuur > >

DRIE VOGELOBSERVATIEHUTTEN...
Tekst en Foto's: Ger van der Hoff
Recent rondde de Bouwploeg de voorspoedige renovatie/bouw van drie
vogelobservaties af.

Naar de trilogie vogelobservaties > >

HET KIND IN ONS..
Tekst: Margo Klijn / Foto's: Jeanne Kuijper-Nannenga
Wij van de donderdagmorgengroep zijn dennenscheerders, maar van een
andere orde dan de Tomicus piniperda. Wij zijn iets als Homo (non-) laborants.
Wij verwijderen dennen liefst met wortel en in elk geval met tak en stam.

Meer dan alleen dennenscheren > >

WILDE WEKEN ...
Tekst: Mieke de Wit / foto's: Willem Mourik
In het teken van de "Wilde weken" op het Park organiseerde de werkgroep
kinderactiviteiten weer een speurtocht, en met succes.

Naar de wilde weken van de natuurgidsen > >

NIEUWE SOORT...
Tekst en foto’s: Jeannette Hoek
Zo maar even het veld in gaan is er niet meer bij. Het lijkt eerder of ik voor een
paar dagen op vakantie ga als je ziet wat ik allemaal mee zeul!!

Meer over een nieuwe soort > >

'HET DONKERE JACHTHUIS'
Tekst: Ben Nieuwenstein / Foto: Jacobien Schrier

De rondleiders van het jachthuis Sint Hubertus genieten er iedere keer weer
van als ze de bezoekers kunnen laten zien hoe bijzonder de creatie van
Berlage is.

Naar "HET DONKERE JACHTHUIS" > >

VACATURE WINKELMEDEWERKER ...
De Parkwinkel is gevestigd in het bezoekerscentrum. De winkel wordt gerund door vier medewerkers van
Het Park, die de inkoop doen en het beleid bepalen. Ze worden daarin bijgestaan door de ongeveer 30
vrijwilligers van “De vereniging van vrijwilligers van De Hoge Veluwe”.

Wij zoeken een vrijwilliger als nieuwe collega
Al jaren lang is de Parkwinkel een vast punt in Het Park, waar bezoekers van “all over the world”, zowel
jong als oud, een blijvende herinnering aan hun Parkbezoek kunnen kopen. Wij zijn een unieke winkel
met een eigen assortiment zoals kleding en laarzen die dicht bij het Park staat en dus ook dicht bij de
natuur. Ook een winkel met boeken die over de natuur gaan en veel educatieve artikelen zoals knuffels
van dieren die in Het Park leven. En natuurlijk met de iconen ‘Het Jachthuis’, de witte fietsen en de
Moeflon. Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan als winkelmedewerker!

Mail je motivatie naar Riet Schmidt

FLORAGROEP...
TEKST:Jan Bokdam
Wie zijn we, wat bezielt ons, wat doen we . . . en wat levert dat op?
Wij van de Florawerkgroep , opgericht in 1974, houden de ‘burgerlijke stand’
bij van de planten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. En en passant
genieten wij als leden van het buiten zijn tijdens onze wekelijkse
werkochtenden.

Naar de Florawerkgroep > >

OEFENING BAART KUNST ...

Tekst: Robert ten Hooven
Voor mij als nieuwe coördinator van de Dennenscheerders en de tuingroep Hubertus is alles
nieuw. Ook deze eerste digitale versie van de Nieuwsbrief is nieuw en het schrijven. De vraag is
dan wat je te melden hebt ...

Meer > >

