Ermelo,
Vrijdag 9 maart 2018

Nieuwsflits…………….
NL Doet – Groevenbeek Doet
In samenwerking met Welzijn Ermelo, Putten en Zeewolde
Met dank aan de directie van school die de
leerlingen voor deze vrijwilligers klus een
dag “lesvrij” gaven.
Was leuk om te doen

De Dorpswerkplaats
Opruimen, schilderen en
aanpassen van onze locatie.

Het is super gezellig!!

Op vrijdag 9 maart gingen er 157 leerlingen
(7 klassen) op weg naar diversen klussen
van NL-Doet.
Na maanden van zoeken ,bellen, mailen is
het ons gelukt om 35 klussen te vinden
waar de leerlingen naar toe konden.
Via een inschrijving op school konden de
leerlingen zelf kiezen.

Stichting Materra
oa. Hapjes en drankjes rond brengen, nagels
lakken, foto's maken, spelletjes doen en
andere leuke verwendingetjes.
Voor iedereen een verwen moment.

Super blij
met ze, het
was
geweldig!!

s’Heerenloo
Horsterweg
Schoonmaken en
gezellig maken van het
terras en de tuin met
o.a. plantjes.

We hadden een echte
schilder in huis! :)
Zorgcentrum in de Luwte
Een high Tea/ koffie verzorgen.
Taarten maken met de bewoners.
Soep maken en samen lunchen.

Leonardo da Vinci
Samen met de kunstenaars en
vrijwilligers gaan we de
- ateliers schoonmaken
- opslagruimtes opnieuw indelen
- muren schilderen
- kasten in elkaar zetten
- creatieve materialen opruimen

Wat een werk hebben ze
verzet!! Top leerlingen.

We hebben samen heerlijke
taarten gemaakt, waar we 2
dagen van hebben genoten.
Ook hebben de leerlingen lekkere
verse groenten-tomatensoep
gemaakt met zelf gedraaide
soepballetjes. De gezamenlijke
lunch (jong en oud aan 1 grote
tafel) was een groot succes. Voor
herhaling vatbaar.
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Uitvegen en opruimen van de schuur.
Stellingkasten in elkaar zetten.
Schoonmaken van het tuinmeubilair en evt.
planten poten.

Super leuk
dat jullie er
waren.

St. Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk
Opknappen (schilderen) en schoonmaken
van de buitenruimte en speelzaal.

Met de spuit aan de gang
was het leukste!

Stichting het Pakhuis
Grootmoeders haken aan!!
Project Pakhuis on tour.
Samen met senioren gaan
jullie authentieke voorwerpen
voor de museum winkel
maken. Maken jullie
portretten van de makers, de
grootmoeders. En gaan jullie
originele tags en gezichten
aan en bij voorwerpen maken.

Wat hebben we een
leuke dag gehad leuk om
dit te doen met elkaar.

Het was een
hele klus maar
hij staat er mooi
bij :)

Er is hier veel gebeurt op
1 dag Super! Een
heleboel blad minder in
de voortuin en in de
schuur. Ziet er prachtig
uit.

s Heerenloo Paardenkamp
Bladeren opvegen/ opruimen .
Heg bijknippen Stoelen afspuiten.
Bloembakken netjes maken.

De Dorpswerkplaats
In onze moestuin dagbesteding
willen wij graag een kas opzetten.
Het is een tent kas die goed
opgezet moet worden. Daarna
kunnen we lekker met de handen
in de aarde en kunnen we de
plantjes poten in de tuin.

Dit is toch veel leuker dan
op school zitten een top
dag volgend jaar weer?

Heerenloo dagbesteding de Ervaring
Tuin lente klaar maken. Schilderen,
knutselen met cliënten. Wandelen met
cliënten.
‘s

Leuk dat er zoveel leerlingen waren.
Voor sommigen was het best even lastig om
een gehandicapte te zien.
Maar super dat jullie er waren en wie weet
komen jullie nog eens terug!

Christelijk College Groevenbeek Stagebureau

Ermelo,
Vrijdag 9 maart 2018

Nieuwsflits…………….
NL Doet – Groevenbeek Doet
In samenwerking met Welzijn Ermelo Putten en Zeewolde

‘s Heerenloo Enckerkamp
Cliënt 1: Nagels lakken, haren mooi doen,
samen kleuren.
Cliënt 2: Voetballen, samen WII’en, samen
een spelletje op haar tablet spelen
Cliënt 3: Kleuren, fietsen, boodschappen
doen samen.
Bartimeus
* Bloembakken op ons balkon een nieuwe kleur
geven. Plantjes poten in de bloembakken.
Alles aanvegen zodat het er weer mooi uit ziet
*Mag ik dan met jou. Als ik wandelen wil maar
niet allen kan. Mag ik dan met jou? Al ik even
naar buiten wil en wind wil voelen. Mag ik dan
met jou? Als ik zelf niet meer durf en houvast
zoek. Mag ik dan met jou?
* We gaan museum Het pakhuis in Ermelo
bezoeken.
* Wil jij met de bewoners van appartementen
complex Datura gezellig pannenkoeken bakken
en opeten?
* In het verzorgingshuis Henriette van Heemstra
huis willen we graag gaan sjoelen. Wie doet er
mee met dit leuke oudhollandse spel?

Jong en oud hebben hard gewerkt
de bewoners genieten ervan.
Bedankt!!
Het is prima verlopen,
was een leuke dag.

KNNV NW Veluwe
Inplanten van een houtwal voor diverse
dieren waaronder vlinders en volgens.
Aanleggen van een bruggetje over de visvijfer.
Kon. Julianaschool
Plein opknappen, plantjes poten,
speeltuin schilderen en
speeltoestellen plaatsen.
Alle leerlingen en
vrijwilligers bedankt, onze
leerlingen zullen maandag
versteld staan wat er allemaal
gebeurt is! Geweldig!

We hebben het super gehad,
wat leuke groep!!
ZNWV De Schauw Elim Putten
Terras schoonmaken, meubels schoonmaken,
grote bloembakken maken.

Het was erg leuk. 2 meiden zijn wezen
voetballen met een cliënt en we zijn
wezen wandelen, eendjes voeren.
Voor de een was het spannender dan
voor de ander mooi om te zien.
Wij vonden het leuk om te doen.
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Dagbesteding Zorgcentrum de IJsvogel.
Samen met de bezoekers van de
dagopvang 2 schilderijen maken voor de
nieuwe ruimte.
Het was
een groot
succes!!
Zorgerf Buitenverblijf Putten
Moestuin opstarten en een
insectenhotel maken.
Het is prima gegaan ze
hebben lekker meegedaan.

‘s Heerenloo Horsterweg
Pannenkoeken bakken en de muur schilderen
met cliënten.
Het is prachtig
geworden
leuk dat de
leerlingen ook
mee dachten.
Ook hebben
we nog
autobanden
geverfd.

De meiden hebben het
top gedaan. Het was erg
gezellig.

ZNWV zorgcentrum Weideheem Harderwijk
Wat extra aandacht voor de bewoners. Beauty behandelingen, kapper, handmassage,
schoonheidsbehandeling met natuurlijk een muziekje en lekker hapje .

Het is super goed gegaan
wij zijn zeer tevreden over
de inzet van de jongens!
Speeltuinvereniging Havenkwartier Harderwijk
Samen met andere vrijwilligers het clubgebouw
en de speeltuin opknappen/ opfrissen.

Stichting Welzijn Putten en Strout
Eerst ruim je het plein van Strout op en
veeg je het aan. In de middag doe je
mee met de spelletjesgroep van
Stichting Welzijn Putten als prettig
gezelschap voor dames op leeftijd.
De dames verheugen zich op je komst
en willen je een kaartspelletje leren.

En bij Stroud hebben het plein geveegd, de zaal klaargezet en spelletjes gedaan met ouderen.
Alle organisaties waren erg blij met de hulp!
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Stichting Welzijn Zeewolde
Opfrissen van de ruimtes in ons
gebouw. Voorbereiden
leefruimte. Afplakken, schilderen, schoonmaken, meubels
verplaatsen.

Stichting Opkikker
Helpen met de opbouw
voor de Opkikkerdag voor
55 gezinnen met een
langdurig ziek kind.
Super leuke dag gehad!

Landgoed Schovenhorst
Wij willen graag ons landgoed
weer schoon en netjes maken.
Paden netjes maken. Hekken,
banken, palen, naambordjes
schoon schrobben. Het speelbos
opruimen, hutten afbreken en de
picknickplaats netjes maken. En
nog veel meer. Als bedankje
krijgen jullie een gratis bezoekje
aan de bostoren deze is 40meter.
We hebben er een
positief gevoel aan
over gehouden.
De leerlingen hebben
goed hun best
gedaan.

Echt leuk, een gezellig stel leerlingen.
Heel leuk om ze zo een beetje te hebben
leren kennen.

Philagilde Zeewolde
Samen bewegen. Ritje maken op de
duo fiets. Potje tafeltennissen of
tafelvoetbal. Een wandeling maken.
De vier leerlingen van Groevenbeek hebben het super gedaan!!
Top!

De dag is erg goed verlopen
wat een leuke /enthousiaste
studenten. Echt een groot
compliment naar beide.

Fijn dat er 7 leerlingen
van Groevenbeek
kwamen helpen het was
super gezellig.

Philadelphia Zorg Zeewolde
Pannenkoeken bakken en
diversen activiteiten
begeleiden.

Wat is het mooi
geworden een nieuw
kleurtje op kantoor.
Dankzij leerlingen van
Groevenbeek.

KV Wolderwijd
Onkruid vrijmaken,
reclameborden schoonmaken,
verplaatsen, vlaggenmasten
herstellen, schoonmaken.
Herstellen straatwerk. Vullen
plantenbakken. Beachkorfbalveld gereed maken. enz…
Ze konden wat later beginnen
maar ze hebben hard
gewerkt! Erg fijn dat ze er
waren.

Landschapsbeheer bij de Kwetterwei
Pluktuintjes bijwerken, door kinderen in de buurt beschilderde
vogelhuisjes en vleermuiskasten aflakken en/of ophangen,
wilgentenen snijden, pleintje onkruidvrij maken,
oeverzwaluwwand controleren, met twee kano’s zwerfafval uit
het water halen van de Blauwe Diamant.

Wat een klus en wat hebben ze hard gewerkt.
Met deze toppers uit Zeewolde gaat het helemaal goed
komen.
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fantastisch

Saai
Niet zo..

super

Cool

Heel erg leuk

Wanneer weer?

Mmmmmm...

Gaaf
Top

Prachtig

Veel leuker dan op
school
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