Nieuwsbrief
Ontmoetings- en beleeftuin Vogellanden

De Groene Prijs 2016
De beleeftuin bij Vogellanden heeft ‘de Groene
Prijs 2016’ gewonnen. Hier zijn we erg blij mee.
Het is een mooie waardering voor het werk waar
we samen mee bezig zijn.
De jaarlijkse Groene Prijs is officieel door de
gemeente Zwolle erkend en wordt uitgereikt door
Groen Links. De prijs wordt toegekend aan
personen, organisaties of bedrijven die zich
bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van
natuur en milieu die door hun inspanningen een grote bijdrage leveren aan het dichterbij
brengen van mens- en natuurvriendelijke samenleving.
Op woensdagochtend 22 juni is tussen de
korenbloemen en de klaprozen de prijs
uitgereikt aan Vogellanden. De prijs werd door
Remko de Paus van GroenLinks overhandigd
aan Elles Kombrink, Herman Reimerink
(coördinatoren Beleeftuin) en Erik de Kruif
(Landschap Overijssel). Behandelaren,
revalidanten, vrijwilligers, buurtbewoners en
leden van GroenLinks waren aanwezig in de
Beleeftuin om deze onderscheiding met elkaar
te vieren.
Na de uitreiking werden de aanwezigen uitgenodigd voor een rondleiding door de tuin. Ook
waren er verschillende activiteiten te doen zoals een wandeling op het blote voeten pad,
het zoeken van waterbeestjes en het maken van zaadbommen.

Collecte Oranje Fonds
In de week van 17-21 mei hebben een tiental mensen in Pierik en een deel van Assendorp
gecollecteerd voor het Oranje Fonds. In totaal is €709,33 opgehaald. De helft daarvan, dus
€354,67, gaat regelrecht naar de beleeftuin. Een prachtig bedrag, zeker gezien de toch wat
geringe hoeveelheid collectanten. Iedereen die hieraan een bijdrage heeft gegeven, in de
vorm van euro’s, inzet of enthousiasme: heel hartelijk dank. Het geeft een mooie boost aan
een steeds mooier wordende tuin!

Schenkingen
Vorige week hebben we van Karwei in Zwolle een prachtige tuintafel van maar liefst 3
meter lengte gekregen. Ook krijgen we van Praxis Zwolle een picknicktafel.

Revalidatieartsen in de tuin
Dinsdag 23 juni hebben de revalidatieartsen van Vogellanden actie gevoerd. Reden was
het verschil van mening over de uitbetaling van de pensioenpremies na verandering van de
belastingregels per januari 2015. Omdat de artsen zich graag nuttig wilden maken hebben
ze samen de handen uit de mouwen gestoken in de beleeftuin. Het was een warme dag,
dus al gauw gingen de witte jassen uit. Samen hebben zij enorm veel werk verzet! Dank!

Dam over de sloot
Inmiddels zijn er een paar gesprekken geweest met de gemeente Zwolle en het waterschap
over een dam over de sloot. Door beiden is mondelinge toestemming gedaan. Gemeente
Zwolle denkt met ons mee in het praktisch realiseren hiervan.

Vaste werkmomenten
Vind je het leuk om af en toe te komen helpen? Er zijn een paar
vaste momenten waarop altijd iemand aanwezig is om hierin te
begeleiden.
De komende tijd zijn dat:
 Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en
13.00 uur.
 De woensdagochtenden.
Verder zijn er geregeld mensen in de tuin aan het werk, op die
momenten kun je altijd aansluiten. Wanneer de dam over de
sloot klaar is, ben je er vanuit de wijk zo. Op dit moment kun je
door het hek naar binnen. Wanneer dit niet open is, voel je dan
vrij om via Vogellanden zelf de tuin in te komen.

Naam voor de tuin
Inmiddels zijn er behoorlijk wat potentiële namen ingezonden voor de tuin.
Mocht je nog een leuke naam in willen zenden, dit kan nog tot 30 juli. Daarna
zal de jury een keuze gaan maken. Tijdens de officiële opening zal de winnende
naam bekend gemaakt worden. We hopen op veel creatieve inzendingen!

Contact
Voor vragen, ideeën, afspraken of andere tuinzaken kun je contact opnemen met
Elles Kombrink, e.kombrink@vogellanden.nl / 06 – 22 42 42 34.

