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de laatste nieuwtjes……
-Hebt u nieuwtjes voor de volgende
uitgave? Wilt u iets vertellen over uw
vrijwilligerswerk? Neem dan contact op
jvanzeeland@zonnet.nl

gasten namen ook deel aan de jaarlijkse
barbecue voor de vrijwilligers.

wijzigingen doorgeven:

Excursieweek Roemenen aan ons
land

7 Personen uit ons werkgebied zijn in de
laatste week van augustus op
werkbezoek geweest in Nederland. Voor
een aantal van u geen nieuws: onze

De gasten verbleven in een vakantiehuis
in Nistelrode en hebben deelgenomen
aan verschillende excursies en
uitstapjes. Tijdens de evaluatie gaven de
gasten n.a.v de excursies aan wat hen
was opgevallen.
- Hoge kwaliteit van de
bewerkingen van de groenten
- Strenge eisen aan de kwaliteit en
vorm van de producten
-

nieuwsbrief PEP

Geef wijzigingen (adres,
telefoonnummer, e-mailadres) a.u.b.
voortijdig door. kan via de eigen
werkgroepcoördinator of via Joop van
Zeeland. Deze houdt de lijst actueel.
(jvanzeeland@zonnet.nl)
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Onder de indruk van de
technieken zoals grondbewerking,
zaaien en onkruid bestrijding
- Veel belangstelling voor de
landbouwmachines en tractoren
- Samenwerking tussen producent
en afnemer. Zij werken in een
vorm van partnerschap
- Boeren helpen elkaar met het
oogsten om aankoop van dure
machines te beperken.
- Nederlandse boeren maken
gebruik van consulenten. Iets wat
in Roemenië niet gedaan wordt
- Familie Crancu had veel
belangstelling voor schapen ,
rassen, het automatisch melken
en voor de kaasmakerij van
schapen kaas.
- Om schakelen van verse kaas
naar geconserveerde kaas werd
als hun toekomst gezien.
Stichting Pep had gezorgd voor fietsen,
waarmee een aantal adressen in de
buurt zijn bezocht.
-

barbecue
Op vrijdag 24 augustus hielden we de
jaarlijkse barbecue. Ook de oudbrandweerlieden die de
brandweerwagens naar Roemenië
hadden gebracht waren aanwezig.

Dank weer aan alle mensen die op
enigerlei hebben meegewerkt.

agenda 2018
-boekenmarkt in De Wis te Loosbroek:
27 en 28 oktober
-kerstactiviteit in De Wis te Loosbroek:
15 en 16 december.

bedankkaart
We hebben alle sponsoren, die een
bijdrage aan het project
brandweerwagens naar Roemenië
hebben geleverd, een mooie
bedankkaart gestuurd. U treft deze als
bijlage bij deze Peptalk aan.
Helaas zijn we twee bedrijven vergeten
op te nemen in de lijst die op de
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Op zondag heeft men een fietstocht door
de Maashorst gemaakt en is men in Oss
gaan kijken naar de zandsculpturen en
de living statues,
De groep was zeer tevreden over de
huisvesting, de verzorging van
maaltijden, boodschappen en vervoer.
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achterkant van deze kaart staat. Dat
vinden we erg vervelend. Uiteraard
hebben we de betreffende bedrijven
onze excuses hiervoor aangeboden. We
willen deze twee bedrijven hier met
name noemen:
-automaterialen Heesch
-autobedrijf Wilbèr van Gogh.
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