
Verslag van de 1
e
 aanzet “natuurwerk” in het Veenschap 

najaar 2013. 
 
Dinsdag 17 september 2013. 
Hoewel het nieuwe programmaboekje met data nog niet was verschenen, had Herman ons 
bijeen geroepen voor deze extra werkochtend. Hij had namelijk een groot gedeelte van het 
terrein tegenover het modelvliegveldje aan het Hazenpad met de bosmaaier gemaaid.  
Ook was er veel opslag van allerlei boompjes in de heide en op geplagde gedeelten.  
Al met al voldoende te doen. Met 8 persoenen gingen we aan de slag en ondanks grote inzet 
is er nog voldoende blijven liggen voor een volgende keer nl. op 1 oktober a.s. 9.00 uur tot 
ca. 12 uur. Wie lust heeft deel te nemen is welkom. Een impressie van ons werk hieronder. 
 

 
 

 

Zaterdag 29 september 2013. 
Dit was een werkochtend georganiseerd door de Vereniging “Het Veenschap”, waarvoor ook 
wij waren uitgenodigd. Bij aankomst stond er een grote partytent op de Oosterweg met 
tafels/banken en werd direct al een kop koffie geschonken. Later als onderbreking nog koffie 
met broodjes en aan het eind een gehaktbal al dan niet met een broodje eromheen. 
Een grote groep vrijwilligers (ik meen ca. 35 personen) was komen opdagen, waaronder 4 
man van de KNVV, afd. Vriezenveen. Het was stralend weer. Met motorzagen, bosmaaiers, 
spaden en handzagen werd het terrein voor een flink deel ontdaan van struikgewas, uitlopers 
van eerder gerooide bomen en bunte pollen. “Gewerkt” werd van 9.00 uur tot 12.00 uur.  
Al met al weer een nuttige tijdbesteding. N.B.: Het vorig seizoen door ons geschoonde 
voormalige bosgedeelte was weer vol bezet met uitlopers, dus er blijft voorlopig werk 
genoeg, wie komt helpen op de volgende werkdag(en)? 
 

Dinsdag 1 oktober 2013. 
Het was weer een mooie extra werkmorgen qua weer en sfeer. Lekkere zonneschijn, wat 
koude wind die echter in het veld nauwelijks voelbaar was, lekkere koffie / koek / appels.  
Wat wil je nog meer. Met 8 personen zijn we de ongewenste opslag van braam, vogelkers en 
berk en in de randzone struiken te lijf gegaan en het resultaat mag er zijn. Het aldus bezig 
zijn van 9 tot 12 uur, wordt op een gegeven moment toch voelbaar in het lichaam, maar het 
is te zien als een goede fitnessbeurt.  
De eerst volgende geplande dag is 22 oktober a.s. maar wie tussendoor nog wat energie 
kwijt wil mag dat doen aldus Herman. Er staat nog genoeg. 

Hartelijke groet, Dick 


