Nieuwsbrief OLDENIEL - najaar 2016

Van de voorzitter
Het was een raar seizoen voor
onze theeschenkerij. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u meer over de
hoogwaterstand
die
ons parten
speelde. En niet zo weinig ook.
Maar cultureel gezien hadden we
een goede zomer! We hebben er veel
goede berichten over gehoord. We
hadden een licht klassiek programma
met het HanzeQuintet; er waren
verhalenvertellers:
De
Groene
Kabouter en Eef & Sandra; Henk
Huisstede en Hans Invernizzi zorgden
allebei voor een luchtig optreden met
liedjes, muziek en sketches; het
Kunstgilde Hattem liet een prachtige
verscheidenheid aan kunst zien en
Easy & Free bracht een mooi folk- en
shanty-programma. Er viel dus veel te
genieten.

Er waren veel nieuwe vrijwilligers
dit jaar, en ondanks het korte
schenkseizoen raakte iedereen goed
ingewerkt; we hadden het goed met
elkaar!
We gaan ervan uit dat we in 2017
niet weer hoogwater krijgen en dat we
een lang seizoen kunnen draaien. We
willen eens een beetje vernieuwen;
misschien een wat ander assortiment
aan thee-, koffie- en frisdranksoorten,
wellicht ook wat moderner opgediend
en met leuke, lekkere dingetjes erbij.
We hebben verder gemerkt dat
voorbijgangers soms denken dat we
alleen voor genodigden open zijn; we
moeten de boel dus wat opengooien
en beter bekendmaken.
De eerste aanzet is al gegeven:
onze keten staan deze winter gestald
bij Schildersbedrijf Lenferink in Heerde.
Dit bedrijf gaat de keten opknappen en
fris in de verf zetten, en dat alléén
tegen betaling van de materialen!!! We
zijn heel blij met deze geste van
Lenferink-Heerde. U moet zeker direct
komen kijken, begin mei 2017!
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Financieel gezien was 2016
natuurlijk niet zo’n best jaar, als je 8
van de 24 zondagen geen omzet draait
omdat de keten niet in de uiterwaarden
kunnen staan. We hebben daarom een
hoogwaterfonds opgericht! Geef gul
een extra gift of spoor vrienden en
familie aan donateur van onze
Theeschenkerij Oldeniel te worden.
We hebben het nodig voor de
instandhouding van onze vrolijke
voorziening.

technische mensen ingeschakeld om
de wielen onder de keten te zetten.
Ik pak het servies in kratten en de
kasten worden met stevig plakband
dicht gemaakt. Er is overleg met Jan
van Popta (onze vroegere voorzitter),
Cees en Willemien ( zij versleept,
samen met haar broer, onze keten
altijd naar de winterstalling).
Per dag wordt gekeken of we weg
moeten of niet. Maar op 1 juni is het
duidelijk: we zullen het niet droog
houden! De volgende dag komen
Willemien en haar broer met de
trekkers. De keten mogen op het erf
staan van haar boerderij in de
Hoenwaard.

Harma Scholtens

Hoog water,
belevenissen van Gé
Op 21 mei gaat bij mij de telefoon.
Het is Cees Heuvelman, één van de
schippers van de pont. De boodschap
die hij voor ons heeft is duidelijk: er
komt een "bult" water aan vanuit
Duitsland!
Het was al een tijd slecht weer, veel
regen en op de tv had ik wel beelden
gezien van zuid-Duitse ondergelopen
stadjes, maar zal het bij ons zo'n vaart
lopen? In het verleden viel het ook
nog wel mee: de aanlegsteiger aan de
Zwolse kant.

En dan gebeurt het….

Er waren nogal wat vrijwilligers van
onze groep op vakantie en ik had me
de afgelopen jaren met veel bezig
gehouden, maar nooit met het
verplaatsen van de keten van en naar
de winterstalling in Marle.
Als ik poolshoogte ga nemen bij de
theeschenkerij en over de Gelderse
Dijk rijd, zie ik dat de boeren die land
hebben in de uiterwaarden, met man
en macht bezig zijn nog zoveel
mogelijk hooi van het land te halen, en
het vee wordt ook overal in veilgheid
gebracht.
Dus stap ik maar in deze taak.
Bijna dagelijks houdt Cees me op
de hoogte van de waterstanden bij o.a.
Lobith en ondertussen worden de

… een enorme vloedgolf komt langs en
later nog een kleinere er achter aan.
We hebben niets gemerkt van "Ruimte
voor de rivier", een project dat
miljoenen heeft gekost.
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We hebben nog een paar goede
zondagen gehad en hebben op 16
oktober het seizoen afgesloten.
Volgend jaar gaan we er weer gewoon
tegenaan!

De laatste zondag
16 oktober, een prachtige zonnige dag.
We sluiten met een grote groep
theeschenkers seizoen 2016 af.
Toen het water eenmaal was
gezakt was ons plekje nog veel te nat
om de keten er weer neer te zetten.
O...wat ging dat drogen langzaam! En
het stonk er ook behoorlijk doordat het
gras en de planten zolang onder water
hadden gestaan.

Vrienden van Oldeniel

Na 7 weken stonden we er weer! Al
die weken geen inkomsten, en de
kosten gingen wel door. Dus hebben
we potten opgehangen met een bordje:

Theeschenkerij Oldeniel is een
stichting die alleen werkt met
vrijwilligers en zonder subsidies.
Wij zijn wel afhankelijk van
Vrienden en kunnen elke Vriend
goed gebruiken.
De Theeschenkerij steunen? Dat
kan al met tien euro per jaar.
Je kunt het bedrag overmaken op
NL89TRIO0390388904
t.n.v. StichtingCulturele
Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle.
Als Vriend krijg je tweemaal per
jaar een nieuwsbrief. Wil je meer
informatie? Ga naar oldeniel.nl en
stuur een e-mail met je vraag.

STEUN ONS
HOOGWATERFONDS

Hierin kon men wat (klein)geld kwijt.
En de optreders van 25 september,
Eef en Sandra, hebben hun 'loon’
gedoneerd.
De eerste maand heeft al meer dan
€100 opgeleverd. Dank u allen!
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