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Seizoen 2019 begonnen
Met een week Simpelveld in de eerste week van mei
is het seizoen begonnen. Het zag er naar uit dat we
daar dit jaar niet zouden komen. Dankzij de
enthousiaste inzet van twee bestuursleden is deze
locatie in de plaats gekomen van Heeswijk.

Twee bijzondere voorjaarsweken
In Simpelveld begon de week wat moeizaam. Er bleek
geen kampeervergunning te zijn voor het vertrouwde
plekje langs de spoorlijn. Uiteindelijk kon de groep
terecht op een zorgboerderij in Trintelen. Daar
hadden ze een prachtig uitzicht over het Limburgse
land. Helaas betekende het ook dat er na een dag
werken tegen de heuvel op gefietst moest worden…
Het werk bestond uit snoeien van meidoornhagen,
schilderwerk, heggen planten en helaas ook het
opruimen van buxus die was aangetast door de
buxusmot. De groep werd enthousiast begeleid door
Johan van de ZLSM. Aan het einde van de week was er
een viergangendier in het prachtige stationsgebouw.

De groep op Veluwezoom werd op 4 juni overvallen
door noodweer. Een tornado kwam 's nachts vlak
langs het kampeerterrein. In Rheden was er de
meeste schade. Op Veluwezoom zijn de deelnemers
gespaard gebleven. Marco van Gessel hield ons via
Facebook op de hoogte. Van hem is ook de
onderstaande foto afkomstig.
Een eeuwenoude rode beuk werd gehalveerd. Ook
andere grote bomen raakten beschadigd of gingen
om. Het opruimwerk was voor de vrijwilligers van
Vobula soms een maatje te groot. Professionals van
Natuurmonumenten hebben een groot deel moeten
doen.

Natuurlijk bleef er genoeg lichter werk over. En anders
was er werk dat opnieuw gedaan moest worden. Ook
de eerder die week geplaatste rasters zijn voor een
deel bezweken onder vallende takken. We weten wel
dat het werk nooit af is, maar dit was wel een beetje
wrang. Gelukkig is een noodweer als dit uitzonderlijk.
Met dank aan Ine van Zonneveld voor verslag en foto

Aanmeldingen
Vanaf 6 juli beginnen de zomerweken. Een aantal
locaties zijn vol. Het gaat om 't Kreil, Winterswijk en
de Noorderhoeve in Schoorl en Veluwezoom.
Op de Essenburgh in Hierden is nog voldoende plaats
wie in de tweede week van juli nog mogelijkheden
heeft.

terreinbeheerder, de gereedschapscommissie en
landschapsbeheer. Zo legt de regiovertegenwoordiger
de basis om tijdens de werkweek goed te kunnen
werken. Na afloop evalueert de
regiovertegenwoordiger met de eigenaar/beheerder
en geeft deze informatie door aan het bestuur. Een
belangrijke taak waar een onkostenvergoeding
tegenover staat.
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Vriend, donateur of goede gever?

Ook voor beide weken op de Fraeijlemaborg is nog
plek, zowel als voor alle leeftijden (week 30) als voor
jongvolwassenen (week 31).
Wie mee wil doen met een gezin en graag meer
kinderen in de groep wil: op de Borggraaf in Lottum is
nog wat plek en ook op de Epemastate in Ysbrechtum
kun je terecht.
Voor Weldam waren er helaas te weinig
aanmeldingen. De mensen die zich aangemeld
hadden, hebben de mogelijkheid gekregen om zich
voor Veluwezoom op te geven.

Gezocht: regiovertegenwoordiger
Voor Noord-Brabant en Limburg zoeken we een
regiovertegenwoordiger. Dit kan één persoon zijn per
provincie. Als iemand beide provincies wil
vertegenwoordigen mag dat zeker ook. De
regiovertegenwoordiger is de contactpersoon voor
bestaande en nieuwe locaties. Voor de werkweek
bezoekt hij/zij met de begeleiders de locatie,
bespreekt de werkzaamheden en vult de nodige
formulieren in. Heeft contact met de

Vobula is een ANBI, een algemeen nut beogende
instelling. Dat betekent dat geven aan Vobula gunstig
kan zijn voor en belasting.
Wie een bedrag overmaakt aan Vobula als gift, kan die
aftrekken van de belasting. Je bent dan donateur van
Vobula. Hiervoor geldt geen minimumbedrag. Wel
moet het totaal van je giften boven de drempel
uitkomen voor de giften aftrekbaar zijn.
Wordt je vriend van VOBULA? Dan betaal je jaarlijks €
50,- en geef je aan dat dit een vriendengift is. Een
vriend krijgt reductie op één kampeerweek.
Een schenkingsakte loopt voor een periode van 5 jaar,
waarin je een vast bedrag aan Vobula schenkt. Met
een schenkingsakte kun je je gift aftrekken van de
belasting zonder dat je rekening moet houden met de
drempel voor giften van de belastingdienst.
Meer informatie over de schenkingsakte en het
regelen daarvan is verkrijgbaar bij het secretariaat.
Hiervoor geldt een minimum jaarbedrag van 50,-.

Nieuw lid voor de pr-commissie
Beau Hasenaar heeft zich aangesloten bij de prcommissie. Zij studeert Media & Entertainment
Management en gaat al haar hele leven mee met
Vobula. Door haar activiteit op Instagram hopen we
meer jongeren aan te spreken. Ook plaatste ze een
enthousiaste lezerscolumn op metronieuws.nl, de
digitale versie van de gratis krant.

