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Avonturenpad

Avonturenpad

Zoals in de voorgaande nieuwsbrief is aangekondigd is het Avonturenpad langs de
Westerdreef nu helemaal aangelegd. Vanaf het pad heb je een leuk uitzicht over
de diverse kamers van het voedselbos. Nu is het wel zaak om een flinke takkenril
te maken om spelende kinderen binnen het park te houden. Hopelijk hebben we
dan ook een beetje een geluidswal, want de Westerdreef is wel heel duidelijk
aanwezig in het park
Jammer genoeg valt het wel op dat er veel hondenpoep in het voedselbos ligt. Dit
is helaas geen goede mest. Lieve hondenbezitters: zoals jullie op deze
link hondenkaart kunnen zien is het voedselbos geen losloopgebied meer. Het
stuk aan de andere kant van de Uitbrug wel. Dus daar mogen jullie honden lekker
vrij hun gang gaan. Er komen binnenkort bordjes om jullie hier aan te herinneren.
Takkenrillen maken kan op elke vrijwilligersdag. Christien

Zwerfvuil ronde in de Hoven en Park Uithof
Al enige jaren rapen we zwerfvuil met een ploegje mensen in onze buurt.
Het zorgt ervoor dat onze buurt schoner en leefbaarder wordt.
Een keer in de maand zijn we een uur bezig. Wat we ophalen verbaast ons
telkens weer.
Buiten het schoonhouden is het contact hebben met je buurtgenoten ook
leuk. Je bent met iets positiefs bezig en dat geeft een goed gevoel.
De Gemeente zorgt voor de spullen die we nodig hebben en zorgt voor de
afvoer van de volle vuilniszakken.
Op 23 maart was de landelijke Opschoondag. Op die dag kregen we van de
Gemeente een oorkonde uitgereikt als dank voor onze inspanningen.
Heel erg leuk natuurlijk.
Maar met of zonder oorkonde, wij blijven onze buurt schoonhouden.
Elke 1e zaterdag van de maand starten we op de Buitenhof 114 om 10.00
uur.
We kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Meld je aan of kom op dit adres eens
langs. Wij zorgen voor de nodige spullen. Hans

de Oorkonde en de groep
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Meedoen op een
vrijwilligersdag?
Elke tweede zaterdag van de maand is
er een vrijwilligersdag in het Park
Uithof. Met veel enthousiasme gaan
beide vrijwilligersgroepen dan op een
paar plekken aan de slag in park en
voedselbos.
Agenda
11 mei – o.a. Bijenheuvel inzaaien (VB)
8 juni – diverse klussen
13 juli – diverse klussen
11 augustus – vakantie

Eetbare paddenstoelen
We zijn bezig geweest met eetbare paddenstoelen. Deze willen wij
ook graag in het voedselbos hebben. Daarvoor hadden wij twee
boomstammen laten neerleggen, maar deze zijn, helaas niet geschikt
omdat ze ziek zijn (essentaksterfte). Hartstikke jammer natuurlijk!
Maar zijn er mensen die stukjes boomstam hebben die recentelijk zijn
gekapt? Dit kunnen allerlei soorten loofbomen zijn, zoals: beuk, berk,
eik, populier, wilg etc. Één of meerdere stukken van ongeveer 50 cm
is voldoende. De boom mag niet langer dan 3 maanden geleden zijn
gekapt. En als je er ook nog gaten in boort waar we de entstoffen
kunnen plaatsen, dan zijn we helemaal blij! Wie weet kunnen wij dit
jaar nog lekkere Shiitake oogsten. Wie helpt ons? Ingrid

Meedoen aan de vrijwilligers dagen is
gezellig en kan altijd. Je leert nieuwe
mensen kennen, je bent actief bezig en
doet nieuwe kennis op. Ook kinderen
onder begeleiding mogen een handje
helpen.
Geef je op bij:
voedselbosuithof@gmail.com

Doedagen en NL Doet, een terugblik.

Heg planten op NL Doet.

Dit voorjaar was een druk vrijwilligersseizoen. Diverse keren werden
leden van het voedselbos team betrokken bij zaken, die het aanzien
van het park betroffen. Eind januari viel het besluit dat we samen met
vrijwilligers op 16 maart, NL Doet, een deel van de fruitbomen in het
bos zouden gaan inplanten. Hierbij wilden we kinderen uit de Hoven
betrekken. Helaas liep het anders, door het slechte weer en het werk
van de aannemers was het nogal een modderpoel geworden. Ook
was er op de dag zelf een storm op komst. Daarop werd besloten om
NL Doet af te blazen en een week te verplaatsen.
Op 23 maart was het dan NL Doet. In twee boskamers werden circa
30 fruitbomen geplant. Tegenover de heuvel van het amfitheater
werd nog een heggetje van gele kornoelje geplant. De bessenheuvel
en het bosje achter de vleugelnoot, werden als laatste actie ingezaaid
met bijenvoer en groenbemesters. Dank aan alle harde werkers!
Op 13 april, bij de volgende gezamenlijke vrijwilligersdag dag werd er
geklust in het bos achter de Uithof, waar bramen en takken werden
verwijderd. Na de koffie werden In het Voedselbos kruiden gezaaid
op de heuvel en bramen gesnoeid bij de fruitbomen, terwijl één oever
zaaiklaar werd gemaakt voor een volgende doedag op 11 mei. Alice

Voedselbos en kleinschalig natuurbeheer in Park Uithof
Wordt mogelijk gemaakt door Stichting Belangen Park Uithof
i.s.m. met de Gemeente Almere, KNHM en buurtbewoners.
Vrijwilligersdag: Elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot ca. 13 uur
E-mail: voedselbosuithof@gmail.com (VB) of uithofalmere@gmail.com (SBPU)
Facebook: @voedselbosparkuithof
Website: parkuithofalmere.nl
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