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Natuurwerkdag 5 november 2016
Samen buiten aan de slag met zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? Dat kan op de
landelijke Natuurwerkdag. Op bijna 500 groene locaties in heel Nederland worden dan
verschillende klussen uitgevoerd. De Natuurwerkdag wordt dit jaar alweer voor de 16de keer
georganiseerd.
De beleeftuin bij Vogellanden neemt voor het eerst deel. We nodigen jullie van harte uit om
een handje te komen helpen, uiteraard met soep, koffie, thee en veel lekkers (ook uit eigen
tuin...) Er zijn verschillende klussen te doen, voor zowel volwassenen als kinderen.
Vanaf 10 uur gaan we aan de slag! Meer informatie vind je op
https://www.natuurwerkdag.nl, op deze site kun je je ook aanmelden. Meedoen aan de
Natuurwerkdag is een bijzondere belevenis, beleef het!

Naam voor de beleeftuin
Naar aanleiding van de oproep voor een naam voor de tuin hebben we ontzettend veel
reacties gehad. Uit verschillende hoeken kwamen voorstellen; buren, vrijwilligers,
revalidanten en medewerkers deden één of meerdere suggesties. Maandag 7 november
komt de jury bijeen om tot een besluit te komen.
De jury bestaat uit: Milena Suran (buurvrouw), Herman Reimerink (buurman), Erik de Kruif
(Landschap Overijssel), Fenna Eefting (bestuurder Vogellanden), Odile Schunselaar (PR &
Communicatie Vogellanden) en Maurits Hoonhorst (revalidatiearts Vogellanden.)
We zoeken nog naar een passend moment om de naam te onthullen. Hou het in de gaten!

Ministerie van EZ bezoekt beleeftuin
Woensdagmiddag 28 september bracht Roel Feringa, directeur Natuur en Biodiversiteit bij
het Ministerie van Economische zaken, een bezoek aan de provincie Overijssel. Samen
met leden van zijn managementteam
kregen ze van enkele mensen van de
provincie Overijssel door middel van een
tour door de provincie een beeld
neergezet van thema’s waar de
provincie aan werkt. Ook werd de
Ontmoetings- en Beleeftuin van
Vogellanden bezocht. Na een
welkomstwoord door Fenna, werd in
twee groepen een rondleiding door de
tuin gegeven. Het was een mooie
ontmoeting, waarbij we goed konden
laten zien wat we willen en waar we mee
bezig zijn.

Paden, brug, kas en kapschuur
Wellicht hebben jullie het al gezien, de tuin krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn de
verharde paden aangelegd. Ook het betegelde
plein voor de kapschuur en de kas is klaar.
Binnenkort zullen de halfverharde paden op de
heuvel en bij de sloot aangelegd worden.
Het wachten is nu op de vergunning voor de
kas en de kapschuur. Zodra die binnen zijn,
zullen ook deze zo snel mogelijk worden
geplaatst.
Dan is er nieuws over de brug! Bij de
kinderrevalidatie staat een grote trap (zoals ze
in Giethoorn over de sloten liggen.) Deze wordt
binnenkort niet meer gebruikt. Het idee is om
deze trap over de sloot te plaatsen, zodat er
een snelle toegang is vanuit de wijk naar de
tuin.

Oogstfeest
Het Oranje Fonds is begin dit jaar gestart met het programma Groen Verbindt. Hierbij
steunt het Oranje Fonds drie jaar 27 initiatieven die groen als middel inzetten om
ontmoeting tussen buurtbewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen te
stimuleren. Vogellanden is één van de deelnemers aan dit programma. Groen Verbindt
biedt de deelnemers financiële ondersteuning en kennis.

Op donderdag 29 september was het Oranje Fonds te gast bij Vogellanden. In de
Beleeftuin werd voor 8 initiatieven uit noordoost Nederland, een oogstfeest georganiseerd.
De initiatiefnemers van de projecten wisselden ervaringen uit en konden zo leren van
elkaar.
Na een kort welkom door Mirjam Lammers, projectleider van het Oranje Fonds, vertelde
Elles over de ontwikkeling en realisatie van de Beleeftuin. Waar het een jaar geleden nog
een braakliggend terrein was, is er inmiddels een prachtige tuin en ontmoetingsplek in
wording. Dit is te danken aan de vele vrijwilligers die geholpen hebben. Ook vrijwilliger
Herman Reimerink nam kort het woord en vertelde met enthousiasme over de
werkzaamheden die al zijn verricht en
welke plannen er voor de aankomende
tijd liggen. Vervolgens werd er in twee
groepen een rondleiding gegeven.
Na de rondleiding kreeg elk project de tijd
om zich te presenteren. Hierbij werd hun
succesverhaal gedeeld en werden vragen
aan de groep gesteld. Ten slotte was er
onder het genot van een hapje en drankje
de gelegenheid om met elkaar van
gedachten te wisselen. Elke genodigde
had iets lekkers meegenomen, er waren
onder andere druiven, een appeltaart en
een verse maaltijdsalade. Deze
informatieve en bovenal gezellige middag
werd met een heerlijke maaltijd afgesloten.

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.
Wil je graag een afspraak maken in de tuin? Dat kan ook,
mail dan naar Herman Reimerink:
herman.reimerink@gmail.com

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

