Nieuwsbrief
Ontmoetings- en beleeftuin Vogellanden
maart 2017

Stekjes- en zadenruilbeurs geslaagd!
Op zaterdag 4 maart was het een komen en gaan in de beleeftuin tijdens de stekjes- en
zadenruilbeurs. Buren kwamen spontaan zaden brengen en ook vrijwilligers van andere
tuinen in Zwolle wisten de weg naar de beleeftuin te vinden. Het was gezellig in de tuin, het
was lekker weer, er werd
groentesoep gekookt boven
het vuur en er was koffie en
thee met heerlijke taart voor
iedereen die zin had.
Revalidanten wisten ons
deze dag ook goed te vinden,
we kregen bezoek van buren
die nog niet eerder in de tuin
waren geweest en graag
kennis kwamen maken met
de beleeftuin en Vogellanden.
Ondertussen werd er ook
gewoon heel hard gewerkt
aan de paden en is er een
heus egelhuis gebouwd. Al
met al een mooie dag met
een gemêleerd gezelschap!
Dankjewel Eva, voor het
egelhuis; Herman, Guus en
Frank voor het harde werken
aan de paden; Diana en
Arjan, voor de soep; Yvon,
voor het naaien van de mooie zakjes; buren, revalidanten en anderen, dank voor jullie
enthousiasme en gezelligheid; en natuurlijk Dina en Jacqueline voor het organiseren van
de ruilbeurs!

Atelierbijeenkomst
Prachtige ideeën zijn er verzameld voor de inrichting van het stuk van de tuin waar nu de
oude kas staat. Op dinsdagavond 7 februari hebben 15 mensen, waaronder revalidanten,
buren, vrijwilligers en medewerkers, plannen gemaakt voor het inrichten van dit deel van de
tuin. Inmiddels zijn er ook mooie moodboards en schetsen gemaakt. Binnenkort zullen deze
voorgelegd worden aan alle gebruikers voor feedback. Een tipje van de sluier willen we
alvast oplichten:

Een siertuin met vloeiende lijnen… een verticale tuin om de technische ruimtes
uit zicht te brengen… beplanting die een lust is voor alle zintuigen (geur,
smaak, kleur en vormen…) spelen met hoogtes en laagtes… in ieder seizoen iets
bloeiends en bij en vlindervriendelijk… eetbare planten zoals aardbeien,
tomaatjes, eetbare kruiden en druiven… klimrozen, vlinderstruiken,
sierappelboompjes en platanen… water, liefst stromend… beschutte zitplekken… een
plek waar men koffie of thee kan schenken of een barretje voor een wekelijkse
drankjesavond in de tuin…

De kas is geplaatst
Hij staat, de nieuwe kas, twee weken geleden is hij geplaatst. Wat een ruimte! Deze kas is
wel twee keer zo groot als de oude kas. Inmiddels is ook het water en de elektriciteit
aangesloten en deze week wordt de bestrating gelegd. Daarna kunnen we de kas gaan
gebruiken. Half maart wordt de kapschuur geplaatst en kan ook het plein ingericht worden.

Kruidentuin
Henrike, buurvrouw van de beleeftuin, wil graag een kruidentuin opzetten en onderhouden
in de tuin. Heerlijk om straks thee te kunnen zetten van onze eigen kruiden, of er
bijvoorbeeld zeep mee te maken! Vind je het leuk om dit samen met haar te doen, laat het
weten.

NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart 2017, samen met duizenden organisaties
in het land, weer NL Doet, dat is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Wij doen ook
dit jaar weer mee met NL Doet op zaterdag 11 maart.

Ook in de beleeftuin komt het voorjaar er aan. Daarom gaan we
planten en zaaien in de tuin en in de moestuin. In de kas kan er van
alles worden voor gezaaid voor de moestuin.
Klussers kunnen bouwen aan een groot insectenhotel.
Als je mee wilt doen van 10.00 -14.00 uur geef je dan op via de site
www.nldoet.nl
Je vindt ons project door te klikken op "Klus zoeken" en dan Zwolle in
te vullen. Op pagina 4 van de Zwolse projecten vind je de
klus: "Bloeiende buurttuin voor de Pierik"
Daar kun je je aanmelden.

Zet alvast in je agenda…
De eerste zaterdag van april wordt onder de
bezielende leiding van Bob Radstake
(www.thegreenmanproject.nl ) gebouwd aan het
wilgentenenprieel op de heuvel. Bob zal dit met
ons doen in de vorm van een workshop. Kortom,
een mooie kans om zelf te leren vlechten met
Wilgentenen. Opgeven voor deze workshop kan bij
Elles (zie mailadres onder aan de nieuwsbrief.)

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.
 Ook op maandag is Herman vaak aanwezig.
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.

