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Net als iedereen heeft het bestuur
uitgekeken naar het moment dat de
activiteiten weer mochten beginnen.

In de maanden juli en augustus waren
daar al de Zomerspelen. Met een groot
aantal vrijwilligers is er bij de
Theeschenkerij op vier zaterdagen een
spellendag georganiseerd voor onze
bezoekers. De reacties van zowel
bezoekers als vrijwilligers waren zeer
positief.
In de zomermaanden is er regelmatig
overleg geweest met alle
coördinatoren en alle onderdelen zijn
inmiddels gestart. Het was voor
iedereen een verrassing dat er nieuwe
tafels en stoelen zijn gekomen in het
gebouw Ruisseveen. De sfeer in de

zaal is daardoor nog gezelliger
geworden.
De Tovertafel is ook geïnstalleerd.
Vrijwilligers die hier interesse voor
hebben, hebben een workshop gedaan
zodat zij de Tovertafel kunnen
bedienen. Een mooie toevoeging voor
onder andere de Soos en de
Vrijetijdskring. De Tovertafel kan ook
gebruikt worden in de Theeschenkerij

van Dragonder. We hopen binnenkort
de Theeschenkerij op feestelijke wijze
te openen. De cliënten van de dag-
besteding worden ingewerkt om
bezoekers te kunnen voorzien van
thee, koffie en andere lekkernijen.
Iedereen heeft er zin in en is blij dat dit
nu eindelijk kan gaan beginnen.
Een ander onderwerp waar het

bestuur tijd aan besteedt is het project
van het Oranjefonds: De
Verschilmakers, jong-sociaal-oranje.
Stichting Buitenzorg is één van de 25
vrijwilligersorganisaties in Nederland
die is uitgekozen ommee te doen aan
het project. Dit houdt in dat we 3 jaar
lang intensieve ondersteuning en
begeleiding krijgen van het
Oranjefonds om het vrijwilligers-
bestand te verjongen. Hierdoor hopen
we Buitenzorg klaar te maken voor de
toekomst met betrokken vrijwilligers
van alle leeftijden.
Binnen het bestuur hebben we helaas
afscheid moeten nemen van Hillebrand
Bos. Door privéomstandigheden heeft
hij zijn taken neer moeten leggen. Hij
hoopt in een later stadium weer actief
te kunnen zijn bij Buitenzorg.
Tegelijkertijd verwelkomen we een
nieuw bestuurslid: Roelie van
Stempvoort. Zij zal zich hieronder
voorstellen.

Namens het bestuur,
Frida Bos, secretaris

Bestuurszaken

Nieuw bestuurslid

Graag stel ik mij even voor: mijn naam is
Roelie van Stempvoort en ik ben sinds
kort – na 45 jaar werken voor Rabobank
en Rabo Foundation – met pensioen.
Gerrit heeft mij gevraagd om het
bestuur te komen versterken en na een
rondje langs (vrijwel) alle activiteiten
van Buitenzorg heb ik daar positief op
gereageerd.

Ik kende Buitenzorg vanuit
mijn werk bij Rabo
Foundation, het maat-
schappelijke fonds van de
Rabobank. Ik was daar
verantwoordelijk voor
Nederlandse projecten
voor groepen mensen in ons
welvarende landje waarvoor wat extra
aandacht nodig is. Denk dan aan
maatschappelijke problemen als laag-
geletterdheid /digivaardigheid of
armoede onder kinderen

(www.samenvoorallekinderen.nl).
Maar ook financiële (zelf)redzaamheid
omdat helaas veel mensen in
Nederland gebukt gaan onder
schulden wat veel stress geeft. En
helaas schaamte. We hebben daarvoor
mooie programma’s helpen opzetten
zoals bijvoorbeeld Geldfit.nl.

Het Ruisseveen kreeg in
2006 een donatie en vorig
jaar volgde Dragonder.
Van Gerrit kreeg ik een
tijdje geleden de rond-
leiding op Dragonder. Ik
ben onder de indruk van
alle activiteiten die ik
inmiddels heb bezocht en

waarvoor veel mensen zich inzetten,
echt top!
Ik hoop mijn bijdrage te kunnen geven
aan het moois van Buitenzorg.

Roelie van Stempvoort
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Welkom in Theeschenkerĳ Dragonder

LET'S BE
HAPPY BIRDS

HILLSTAR STEUNT BUITENZORG

EN LAAT DATA VLIEGEN



5

Het nieuwe seizoen 2021-2022 is
ook voor de InternetKlup weer
begonnen. Na bijna twee jaar
waren wij, in verband met de
coronamaatregelen, niet meer
bij elkaar geweest. Het was dus
best weer bijzonder elkaar in dit
verband weer te zien.

Het aantal deelnemers was nog
wat aan de lage kant maar de
komende maanden hopen wij
dat er weer wat meer deelnemers
zullen komen. Petra, Coby, Nico en
Jaap waren er in ieder geval weer.

Wil je ook gezellig komen internetten,
een spelletje doen of heb je vragen
over je e-mail, het maken van een

Word document, foto’s bewerken of
andere zaken waar je meer over zou
willen weten, kom gerust. Wij zijn er
elke woensdagavond van 19.00 tot
20.30 uur.

De kosten zijn slechts € 2,00 inclusief
een kopje koffie of thee. Voorafgaand
aan de InternetKlup is het mogelijk om
mee te eten met de KookKlup (€ 5,00).
Die begint om 17.00 uur.

Peter Diemer

Internetklup

Burendag op Dragonder en Ruisseveen

Altijd weer spannend hoeveel buren er
zullen komen. Wij van Buitenzorg
hadden in ieder geval onze
voorbereidingen getroffen.

We hadden potgrond en planten voor
de bloembakken ingeslagen,
snoeischaren en tuinschepjes gekocht
en lekkers voor bij de koffie gehaald.
Ook voor de lunch was
voldoende in huis
gehaald.

Op vrijdag 24 september
stond bij Dierenkamp
Dragonder Christa van de
Theeschenkerij in de
startblokken. De cliënten
van Zideris waren ook
present. Zij vonden het
super leuk. Vooral na zo’n
lange tijd met corona-
beperkingen waren zij
wel weer toe aan een

verzetje. Boer Bert had van tevoren de
bestrating met de hogedrukspuit
schoongespoten.

Buren van dierenkamp Dragonder
hebben bloembakken gevuld, struiken
gesnoeid en onkruid verwijderd. De
tuin stond er aan het eind van deze
burendag weer bijzonder mooi bij.

Zaterdag 25 september was het de
beurt aan de locatie Ruisseveen. Daar
hebben de buren van Buitenzorg in de
tuin nieuwe bessenstruiken gepoot en
in de omgeving van het gebouw
bloembollen gepoot. Ook de
bloembakken bij de entree zijn gevuld
met nieuwe planten. Aan de
buurkinderen was ook gedacht.

Zij konden zeepstenen maken en
bellenblazen.

Op beide locaties hebben de buren van
Buitenzorg kennis kunnen maken met
onze Tovertafel. Menigeen was zeer
verrast en de kinderen vonden het
prachtig!
Na de activiteiten was het tijd voor de
lunch, bereid door Ricardo en Nanda.
Een gouden koppel! Zij toverden een
lekkere kippensoep en heerlijke tosti’s
op tafel.

En wat hebben we beide dagen geboft
met het heerlijke nazomer-weer.
Bedankt lieve buren, het was weer
fantastisch!

Martine Brugman
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Theeschenkerij en Dagbesteding Zideris gaan van start

Zo langzamerhand zijn we weer aardig
gewend en eindelijk gestart in de
theeschenkerij. Ein-de-lijk!

4 oktober, de kick-off van de
theeschenkerij. Mooie start op
Dierendag! Het zonnetje schijnt, we

hebben er zin in! We hebben nog niet
veel kunnen oefenen maar de wil om
dit te leren en te doen is sterk
aanwezig. De kennismaking en het
contact met Christa verloopt plezierig
en ontspannen! Kortom, wij kijken er
erg naar uit om onder leiding van
Christa de gasten te mogen
ontvangen.

Christa heeft leuke activiteiten
opgezet en het Zideristeam
dagbesteding voert de
voorbereidingen uit. Op naar een fijne
samenwerking.

Gasten en bezoekers zijn positief
verrast door de ontvangst en de
aangeboden activiteit.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in
de spoelkeuken gestart, poleren van
bestek en natuurlijk het ontvangen
van de gasten.

Zideris Dagbesteding Dragonder

Ontdekkingstocht door de Democratie

Het is dinsdagavond. De deelnemers aan
de Ontdekkingstocht druppelen
langzaam binnen.
In het gezellige gebouw van Stichting
Buitenzorg aan het Ruisseveen is Riet
Boon, samen met Betsie van de Weerd
al even bezig om, zoals altijd, te
zorgen dat het
kopje koffie of
thee bij aanvang
van de cursus
op tafel staat.
Het is kwart
over zeven. De
deelnemers
zitten keurig op
hun stoel te wachten op wat er te
gebeuren staat. Gerrit van de Weerd
heeft zijn strategische plekje op de
barkruk ingenomen. Zo kan hij de tafel
met de cursisten goed overzien en vol
trots gaan genieten van wat komen
gaat. Bert van de Weerd en Jaap Pilon,
de cursusleiders van het eerste uur,

nemen plaats aan het hoofd van de
tafel. Het spektakel gaat beginnen!
Voordat de politieke situatie in
Veenendaal, Nederland en in de rest
van de wereld wordt besproken, is er
het rondje ‘lief en leed’. De
deelnemers aan de cursus vertellen

elkaar dan,
gewoon omdat
ze vrienden zijn
en hun privé
graag met
elkaar willen
delen, alles wat
ze de afgelopen
twee weken

hebben meegemaakt. De leuke en de
minder leuke dingen. Zodoende
vormen zij een hecht gezelschap dat
oog en oor heeft voor elkaar.
Vervolgens begint de ontdekkings-
tocht. De ontdekkingstocht door de
democratie. De ontwikkelingen in
politiek Den Haag, maar ook die in

Veenendaal worden onder de loep
genomen. De cursisten hebben de
kranten gelezen en de journaals gezien
en beluisterd. Ze zijn goed ingevoerd.
En wat is er leuker dan te laten horen
wat je allemaal weet? Er wordt
onderling gediscussieerd, naar elkaar
geluisterd en... veel geleerd. Over het
kabinet, de Tweede Kamer en de
gemeenteraad. Over veiligheid, milieu
en zorg. De deelnemers zijn
betrokken, leergierig en goed op de
hoogte. Maar bovenal zijn zij een
prachtige club gewone, bijzondere
mensen, die gewoon meedoet met alle
andere deelnemers aan onze maat-
schappij! Misschien met één verschil…
de deelnemers aan de cursus
Ontdekkingstocht door de Democratie
nemen geen blad voor de mond, zijn
altijd eerlijk en spontaan. Daar kunnen
de politici in Den Haag misschien nog
wel een voorbeeld aan nemen.
Jaap Pilon

Hallo, ik ben Ludo

Ik volg dagbesteding bij Zideris en
werk in de tuin van Buitenzorg. Daar
heb ik een eigen tuintje. Bram, een
vrijwilliger van Buitenzorg, helpt mij
hierbij. We gaan dan samen schoffelen.
Er staat andijvie, komkommer en
afrikaantjes in mijn tuintje en we

hebben er ook bolletjes gepoot.
Ik krijg ook weleens frambozen, die eet
ik dan lekker op.
Als ik mooie tekeningen heb gemaakt
neem ik die mee naar de tuin. Dan kan
iedereen ze zien. De groeten van
Ludo
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Taxi
Touringcar
Autoverhuur

www.noot.nl
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Het gebouw van de Hogeschool Aeres in Almere is door

De Ginkel Groep van binnen en van buiten vergroend.

Kunt u uw bedrĳf (en eventueel uzelf) voorstellen?
Mijn naam is Wim van Ginkel, directeur/eigenaar van de
Koninklijke Ginkel Groep.
In 1903 is mijn overgroot opa begonnen met de verkoop van
zaden en later is dit uitgebreid met een bloemisterij en
tuincentrum in Veenendaal. Van daaruit bleek dat er behoefte
was aan hovenierswerkzaamheden. Dat was het moment dat
het bedrijf door is ontwikkeld naar een allround groenbedrijf.
Met oog voor innovatieve toepassingen in het groen is de
organisatie door de jaren heen gegroeid naar de Koninklijke
Ginkel Groep, een modern, innovatief en sociaal bewogen
familiebedrijf met negen vestigingen in Nederland.
Jarenlang waren wij gevestigd aan de Castor in Veenendaal,
dichtbij het dierenkampje. Nu zitten we aan de Nieuweweg-
Noord, een prachtige locatie.
Sinds vorig jaar is ook de vijfde generatie in ons bedrijf
vertegenwoordigd.

Hoe lang bent u al Vriend van de Stichting Vrienden van
Buitenzorg?
Zolang als ik weet zijn wij al Vriend van de stichting. Het zou me
niks verbazen als dat direct met de oprichting is geweest.

Hoe is dat zo gekomen, wat is de reden dat uw bedrĳf
Stichting Buitenzorg steunt?
Het idee achter Stichting Buitenzorg dragen we een warm hart
toe. Ze brengenmensen in contactmet dieren, natuur en elkaar

In elke editie van Buitenpost vertelt een Vriend van Buitenzorg wat hem

of haar bindt aan Stichting Buitenzorg. In deze editie namens de

Koninklijke Ginkel Groep, Wim van Ginkel.

door alle activiteiten die ze organiseren. Dat past erg bij onze
gedachte die wij voortzetten in ons eigen sociaal bedrijf, Rosa
Novum.
Wij hebben vanaf de start van ons bedrijf in 1903 tot nu altijd te
maken gehad met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ik weet nog dat er vaders met hun zoon bij ons
aan de deur stonden met de vraag: ,,Dit is Piet en hij kan niet zo
goed leren, maar wel heel goed werken. Kan hij niet bij jullie
beginnen?” Pietje kon vaak de volgende maandag al beginnen.
In 2018 is Rosa Novum opgericht omdat we als bedrijf meer
wilden doen voor mensen met een arbeidsbeperking. Groen is
daar gewoon heel geschikt voor. We begonnen in 2018 met 8
personeelsleden en dat is nu uitgebreid naar 41 mensen.

Is er nog iets anders wat u kwĳt wilt?
We zijn enorm blij dat we mee hebben kunnen helpen aan de
totstandkoming van het Dragonderparkje. Het ziet er prachtig
uit en wordt keurig onderhouden. We vinden het heel fijn dat
de dierenparkjes en de theeschenkerij weer open zijn en de
mensen ook hier weer actief kunnen zijn.

Vrienden van Buitenzorg

Koninklijke Ginkel Groep, Wim van Ginkel
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Is er een poppendokter in de zaal?

Deze tweede Soos-avond van het
seizoen kwamen er veel minder
bezoekers dan normaal. En dat terwijl
we de poppendokter hadden
uitgenodigd.

De reden voor de lage opkomst was
dat een aantal bezoekers de hele dag
in de dierentuin had rondgelopen. Dan
is daarna de Soos-avond een beetje
teveel. Verder was er een uitvoering

van Momo Theaterwerkplaats
waar een aantal bezoekers aan
meededen of naartoe gingen.
Maar het was geen probleem.
De Poppendokter had zijn

handen al vol aan de
mensen die naar het
spreekuur kwamen.
Marina en Elize
assisteerden hem. Het
werd echter drukker en
drukker. Gelukkig kon de
dokter Floor en Madeleine ook
inschakelen. Zij waren vanavond
voor het eerst op de Soos en
willen ons vrijwilligersteam
komen versterken. Nou, dat

kwam heel goed uit: ze werden
meteen aan het werk gezet. En dat
deden ze graag. Floor en Madeleine,
jullie zijn van harte welkom!

Wat was er een hoop
knuffel-dierenleed
om te behandelen.
De dokter was zo
druk dat hij helemaal
in de war raakte en
zelfs dacht dat Arie
een knuffeldier was;
die liep even later
met een verband om
zijn hoofd door de
zaal.

Het was een gezellige avond. Overal
waren tafels met groepjes mensen aan
het praten of aan het handwerken. Er
was een tafel waar gekaart werd en
achter de bar waren Riet en Ineke druk
met bakken en inschenken.

Aan het eind van de avond waren alle
dieren goed ingepakt of zelfs al
genezen.

Poppendokter, bedankt voor je goede
zorgen en graag tot volgend jaar!

Twan Reijnders

Marius winnaar Jeu de boules wedstrijd

Helemaal trots vertelde Marius dat hij
tijdens de zomerspelen op zaterdag 21
augustus 2021 de Jeu de boules
wedstrijd heeft gewonnen.

Er waren 4 deelnemers en Marius is
eerste geworden.
In 2016 is hij ook al een keer eerste
geworden bij de Jeu de boules avond
van de VrijeTijdsKring.
Marius is een trouwe bezoeker van de
VrijeTijdsKring. De VrijeTijdsKring is
een keer per maand, op vrijdagavond
bij het Ruisseveen. Het is een
zelfstandige vereniging die leuke
activiteiten organiseert. De

doelgroepers worden daarbij
ondersteund door een coördinator en
een aantal
vrijwilligers van
Buitenzorg.
Op mijn vraag aan
Marius wat er door
de VrijeTijdsKring
wordt
georganiseerd
noemt hij een
heleboel leuke activiteiten. Het
seizoen start altijd met een barbecue.
In het begin van het nieuwe jaar is er
altijd een nieuwjaarsreceptie en het
seizoen wordt afgesloten met een

uitje. De doelgroepers bepalen
gezamenlijk waar het uitje naar toe

gaat. Andere activiteiten zijn:
bingo, spelletjes, dansen,
bowlen en de playbackshow.
De leden van de
VrijeTijdsKring mogen ook
zelf suggesties doen voor
nieuwe activiteiten.
Marius wilde nog wel even
vermeld hebben dat hij de

zomerspelen erg leuk heeft gevonden.
Wat hem betreft worden er volgend
jaar weer zomerspelen georganiseerd.

Henni Kraaijer
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IW4
Transformatorstraat 1
3903 LR Veenendaal
(0318) 56 39 00
info@iw4.nl
www.iw4.nl

opweg

naar werk

met IW4
Wij vinden dat iedereen de baan verdient die bij hem of haar past.
Maar het lukt niet altijd die baan zelf te vinden. IW4 helpt je daarbij.
Via het opdoenvan werkervaring en het werken aan persoonlijke
ontwikkeling begeleidenwe je op weg naar werk.

Kerkewijk 71-B (boven),  Veenendaal
T. 0318 513 872 - M. 06 51 54 30 37

E. wijnberger@hetnet.nl

Ons kantoor 
is 24/7 tot uw 
beschikking

Download 
onze app
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In memoriam Guda Rossel

Wat zullen we haar missen op onze
Vrijetijdskring. Guda was altijd vrolijk,
vooral als er muziek was.

De playbackshow was haar favoriete
avond, ze deed er met veel plezier aan
mee. Ook genoot ze van de andere

avonden. Ze is jarenlang lid geweest
van onze groep.

Guda mocht 76 jaar oud worden.

Kees van de Bovenkamp
(coördinator van de Vrijetijdskring)

Vrolijke kleuren op Ruisseveen

Op Buitenzorg Ruisseveen zijn de
cliënten van Zideris druk geweest om
het dierenkampje op te vrolijken.

De picknicktafel is onder handen
genomen en iedereen is creatief bezig
geweest met de vogelhuisjes. Ze
hangen prachtig en uitnodigend aan

de muur. Alle dieren hebben nu
zelfgemaakte naambordjes, wat een
fleurige boel!

Iedereen is trots op wat ze gemaakt
hebben. Het blijft niet alleen bij deze
vrolijke fleurige boel want er is alweer
een nieuw creatief project gestart,
houdt het dus goed in de gaten.

Dagbesteding Zideris, locatie
Ruisseveen

Mary van Rhee

Carla is vrijwilliger bij de Kookklup en
heeft regelmatig de lunch bereid voor
Goed voor Elkaar. Zij heeft ook de
cursus voor de Tovertafel gedaan en is
zich aan het oriënteren bij de Soos.

Wij gaan haar dus regelmatig tegen-
komen. Fijn dat Carla zich inzet voor
onze doelgroep!

Martine Brugman

Mag ik even voorstellen: Carla vanWijnbergen

5,-€

WAARDEBON
T H E E S C H E N K E R I J  D R A G O N D E R

TOSTI NAAR KEUZE +
KOFFIE/THEE 
g e l d i g  v a n a f  1  j a n  2 0 2 2  t o t
1  m a a r t  2 0 2 2

Knip de waardebon hiernaast uit en
lever hem in bij de Theeschenkerij
Dragonder.
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DONATIES

Financiële
bijdragen t.b.v.

Stichting
Buitenzorg Beheer

zijn welkom op
rek. nr.

NL93RABO
0111 853 834

van de Rabobank
te Veenendaal

Colofon

REDACTIE-ADRESSEN
Gerda Konstapel
De Brinken 27, 3901 KV Veenendaal
M: 06-36330240
T : 0318-548446
E : gerda@stichtingbuitenzorg.nl

Twan Reijnders T: 0318-552519
E: twan@stichtingbuitenzorg.nl

Henni Kraaijer
E: henni@stichtingbuitenzorg.nl

LAYOUT
Twan Reijnders

DRUKWERK
Communicatieregisseurs*
Edisonring 2
6669 NB Dodewaard
T: 0488-417450
E: info@communicatieregisseurs.com
w: www.communicatieregisseurs.com

MEER INFORMATIE?
www.s�ch�ngbuitenzorg.nl
Twi�er @st_buitenzorg

Vrijetijdskring
17 december 2021 Kerstdiner, Ruisseveen 17
21 januari 2022 Jaarvergadering en Bingo
18 februari 2022 Spelletjesavond
18 maart 2022 Bowlen Olround, Tuinstraat 97

SOOS
10 december 2021 Workshop Kerstversiering
24 december 2021 GEEN SOOSAVOND i.v.m. Kerstavond
14 januari 2022 Nieuwjaarsgala, shoot, modeshow
28 januari 2022 Tovertafel, vrije avond
11 februari 2022 Carnavalsavond
25 februari 2022 Beauty-avond
11 maart 2022 Vrije avond, Tovertafel
25 maart 2022 Playbackshow

Aangepaste kerkdiensten in de Oude kerk
28 november 2021 Aanvang 11:15 uur
19 december 2021 Aanvang 11:15 uur
23 januari 2022 Aanvang 11:15 uur
27 februari 2022 Aanvang 11:15 uur
27 maart 2022 Aanvang 11:15 uur

KookKlup en InternetKlup
Iedere woensdagmiddag
KookKlup: 17:00 uur. InternetKlup: 19:00 - 20:30
Aanmelden voor deelname: info@stichtingbuitenzorg.nl

A
genda

Huiskopen?
Joúwkansom te
verduurzamen.
Duurzamerwonen begint met inzicht in je
financiële situatie. Watwil je doen?En kun je
het betalen?Wĳ geven jehypotheekadvies.
Maarvertellen je ook welke energiebesparende
maatregelener voor jou mogelĳk zĳn.Zodat je
slimme keuzeskunt maken.Enal je duurzame
woonkansenbenut.

Maak eenafspraak op
rabobank.nl/duurzaamwonen
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Barbecue Vrijetijdskring

Op vrijdag 17 september heet de tweede
voorzitter Nico van Zetten ons namens
het bestuur hartelijk welkom. Het bestuur
is blij om jullie allemaal weer te zien na
een lange periode van afwezigheid. Er zijn
38 bezoekers.

Eerst heeft Nico een droevige
mededeling, want ons lid Guda Rossel is
overleden. Daarom vraagt hij één
minuut stilte en geeft hij de gelegenheid
om te bidden. Nico hoopt dat deze
avond coronavrij mag zijn. Daarna wenst
hij ons smakelijk eten.

Achter de bar staat onze vaste groep:

Cor Sukkel, Daniël van Soeren en Henk
van der Horst.

Onder de mooie tent van Buitenzorg
zorgen Henk van Dijk en Jaap Mater dat
het vlees gaar op de borden komt.

De heerlijke barbecue van Fresto bestaat
uit vlees: speklappen, drumsticks,
kipsatés, barbecueworsten en
hamburgers. Alles voorgegaard. Ook
hebben we twee bakken waar het vlees
heerlijk warm in blijft.

De salades bestaan uit:
Rundvleessalade, zalmsalade en

pastasalade. Er is pindasaus,
knoflooksaus, curry en mayonaise, en
niet te vergeten: stokbrood met
kruidenboter.

We sluiten af met een lekker ijsje. Dit is
door Melinda en Marius verzorgd. Tot
slot nog koffie of thee.

Het is een heerlijke en prima verzorgde
barbecue.

Fijn dat we weer bij elkaar waren.

Bert van den Bos, secretaris VTK



Veel van onze bezoekers konden vanwege Corona deze zomer niet met vakantie. In juli en augustus werden daarom
op 4 zonnige zaterdagen ‘Zomerspelen’ gehouden op onze prachtige locatie Dragonder. Tussen alle dieren en de
bloemenpracht konden we elkaar eindelijk weer ontmoeten.

Het was iedere keer weer dikke pret bij Dierenkamp Dragonder. Prachtig weer, goed gestemde bezoekers,
enthousiaste vrijwilligers. Spelletjes werden fanatiek gespeeld en natuurlijk werd er ook goed voor de innerlijke
mens gezorgd. De nieuwe Tovertafel was in trek en bij het grote tafelvoetbalspel vlogen de vonken ervan af. Bij
Jeu de Boules had men veel plezier en werd er flink gelachen. Wat een ongedwongen sfeer!
En dan nog al die topprijzen bij de Bingo! De winnaars waren blij verrast door de leuke prijzen. Sponsoren:
bedankt! Met de bellenblaas werden enorme, kleurrijke bellen geblazen.

Het werden prachtige dagen met mooie ontmoetingen! We kunnen terugkijken op zeer geslaagde ‘Zomerspelen’.

De redactie

‘Zomerspelen’ bij Buitenzorg


