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Sipbokaal voor de Vijverhof

lJsselbericHr

Met circa 20 I

onze klanten.
sector krijgen
aandacht die
de lange termi

Tijdens de traditionele
kerstviering in maart van
herensociëteit,,Voorheen
de Nutsneut", bij Eettap-
perij Bijsterbosch in
Welsum, werd ook dit
jaar weer de Sipbokaal
uitgereikt.
De Sipbokaal wordt jaar-
lijks uitgereikt aan een
persoon of groep die in
het afgelopen jaar ge-
zorgd heeft voor lezens-
waardig Olster nieuws in
de regionale geschreven
pers. De Sipbokaal is ge-
noemd naar Sip Lubbers,
die vele jaren via de ge-

schreven pers het Olster
nieuws bracht. Dit jaar
koos de Sipbokaaljury
voor kinderboerderij De
Vijverhof. De Vijverhof
kwam in de eerste plaats
in het nieuws vanwege de
gestolen alpaca's. Voor
dat vreselijke nieuws wilje
natuurlijk geen onder-
scheiding krijgen. Het was
de manier waarop het be-
stuur van de Vijverhof ge-
bruik heeft gemaakt van
de pers om de gestolen
alpaca's weer terug te krij-
gen, wat indruk maakte op
de jury van de Sipbokaal.

Naast het feit dat dit boei-
ende artikelen opleverde,
versterkte het tevens het
saamhorigheidsgevoel
van de Olster bevolking.
En het belangrijkste was
natuurlijk dat waarschijn-
lijk als gevolg van deze
publiciteit de alpaca's
weer in vrijheid gesteld
werden en veilig terug-
kwamen in Olst.
Toen er in het afgelopen
nalaar sprake van was dat
de gemeentesubsidie aan
de Vijverhof beëindigd zou
worden, liet het bestuur
van De Vijverhof weer op

Het Weijtendaal opent haar deuren
Op zaterdag 15 maart
2014 vindt de Open Dag
van de Zorg plaats en
openen instellingen hun
deuren voor het publiek.

Ook Het Weijtendaal (SloÈ
park 1 te Wijhe) zal hieraan

deelnemen en openi haar
deuren van 14:00 tot 16:00
uur voor belangstellenden.
Eenmaal binnen is er veel
te zien en te beleven. Jong
en oud kunnen kennisma-
ken met Het Weijtendaal.
Bent u nieuwsgierig naar

onze zorglocatie, zorgmo-
gelijkheden, het restau-
rant, de zeepmakerij en/ of
onze woonmogelijkheden
in combinatie met zorg- en
welzijn?

Wilt u graag als vrijwilliger,

een constructieve manier
van zich horen in de ge-
schreven pers. Daarmee
was het voor de jury hele-
maal duidelijk dat De Vij-
verhof in het afgelopen
jaar het belang van de ge-
schreven pers duidelijk
heeft ingezien. ln het bij-
zijn van naamgever Sip
Lubbers reikte burge-
meester Strien vrijdag 7
maart jl de Sipbokaal uit
aan Gea Balder, Lammy
Tabak en Anton Lokate
van kinderboerderij De
Vijverhof.

vakantiekracht of mede-
werker aan de slag?

Kom dan zeker langs op
zaterdag 15 maart, u bent
van harte welkom, de kof-
fie met wat lekkers staan
voor u klaar!


