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Nieuwsbrief nr. 1 - 2022

Eerste Nieuwsbrief van 2022
Voor U ligt de eerste Nieuwsbrief van park Uithof in 2022. Uw adres is
geselecteerd uit onze oudere e-mail lijsten. Mocht U onze nieuwsbrieven niet
willen ontvangen dan kan U onder aan deze mail U uitschrijven. Mocht U de
nieuwsbrief via via krijgen dan kan U zich onderaan deze pagina aanmelden voor
onze mailinglijst,
Uiteraard hopen we dat iedereen berichten die ons parkje betreffen leuk vindt.
In de nieuwsbrief korte berichten, aankondigingen en achtergrond verhalen.
Veel leesplezier, Alice
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Meedoen als vrijwilliger in park Uithof?
Dat kan op verschillende manieren.
Elke tweede zaterdag van de maand is er een klus- of doe-dag in het Park
Uithof. Met veel enthousiasme gaan twee vrijwilligersgroepen dan aan de slag in
het Windbos en Voedselbos van park Uithof. Start van de Doe-dag is om 10.00
uur. Meer over de doe-dagen verderop in de mail.
In het voedselbos wordt ook op donderdagmorgen geklust en heel vaak ook op
woensdagmorgen, tenminste als het weer het toelaat.
Geef je op bij Chris als je dan beschikbaar bent.
Daarnaast is er ook een zwerfvuil ochtend op de eerste zaterdag van de maand,
start 10.00 uur in de Buitenhof tegenover nr 114. Alleen of in duo's gaan
bewoners de wijken en het park ik om zwerfvuil te rapen.
Meedoen aan de vrijwilligers activiteiten is gezellig en kan altijd. Je leert nieuwe
mensen kennen, je bent actief bezig en doet nieuwe kennis op.
De corona regels worden zo veel mogelijk toegepast.
Geef je op bij: voedselbosuithof@gmail.com (voedselbos) of
uithofalmere@gmail.com (kleinschalig natuurbeheer of Windbos, zwerfvuil)
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Abelen langs de Westerdreef
Binnenkort is het zover en gaan de abelen langs de Westerdreef gekapt worden,
daartoe heeft de gemeenteraad van Almere besloten op 9 december. De
gemeente maakt haast want 13 december kregen alle bewoners van de
omringende wijken al een brief erover.
Inmiddels zijn er voorlichtingen aan de gang om omwonenden in te lichten.
Helaas kan er niets meer veranderd worden aan het kappen. Wij verwachten dat
de aannemer zorgvuldig te werk zal gaan en dat er mooie bomen voor de abelen
in de plaats komen. Wil je iets meer weten over de werkzaamheden, dan kan je
ook een van ons aanschieten.
In https://haven.almere.nl/nieuwe-bomen-westerdreef kan je alles over de abelen
en de gemeente plannen lezen.

Doe-dagen in het park in 2022
De doe-dag voor vrijwilligers start op zaterdag om 10.00 uur bij de pergola in het
Voedselbos. Daar kan je het benodigde gereedschap ophalen en worden klussen
besproken.
Er wordt in de coronaperiode gewerkt in kleine groepjes van maximaal 2 of 4
vrijwilligers met onderling anderhalve meter afstand. De ochtend is rond 12.30
afgelopen en om 11 uur is er een koffie- en thee pauze.
Er zijn twee groepen waar je je bij kan aansluiten. De Windbosgroep (of
Kleinschalig beheer groep), die klust in het bos tegenover de Uithof en in het
Wilgenpark naast de Ark.
De tweede groep klust over het algemeen in het voedselbos, de strook park langs
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Voor de vaste vrijwilligers is er een app-groep, geef je op bij Chris.
De data deze winter en voorjaar zijn: 12 februari,12 maart en 9 april.
12 maart is tevens NL Doet
Een greep uit de klussenlijst:
fruitbomen snoeien
fruitbomen en struiken planten
mulchen en gras opruimen
kruidenheuvel voorjaars klaar maken
bramen weghalen achter amfitheaterpodium
wilgen knotten op diverse plekken
wilgenbouwsels naast de Ark snoeien en repareren
takken naar takkenrillen brengen
en nog veel meer
Kom eens langs als je zin en tijd hebt. Ook voor een rondleiding en meer
informatie kan je ons mailen.
Geef je op bij: voedselbosuithof@gmail.com (voedselbos) of
uithofalmere@gmail.com (kleinschalig natuurbeheer of Windbos, zwerfvuil). Meer
informatie

Planttijd
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Er zijn
afgelopen maanden veel bomen en struiken in het voedselbos bijgekomen.
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Op de foto is Ingrid aan het planten.

Van de Gemeente kreeg het voedselbos een aantal vervangende bomen, struiken
en klimmers, voor de bomen, struiken en klimmers, die het het afgelopen jaar niet
gered hadden.
Van Enrico kwamen een aantal appelbomen die uit de tuin van zijn nieuwe huis
gehaald werden omdat hij andere plannen had met de tuin.
Van Diego kwamen ook enkele fruitbomen en heel veel planten uit zijn moestuin
die we dankbaar herplaatst hebben.
Mariana en Robert doneerde ook een diverse boompjes en planten ze zelf.
Ook kwamen er veel planten van de schooltuintjes in Amsterdam, die door Chris
opgehaald werden.
En tot slot, Renny, onze koffievrijwilligster heeft ook bomen geplant en gaat nog
aardbeien planten.
Wij hopen natuurlijk dat alles aanslaat en mooi groen wordt en vrucht draagt.
Alice

Kennismaken met: Chris van de Paardt
Al enige tijd is Chris bezig het park Uithof en Voedselbos meer op de kaart te
zetten. Nu hij voorzitter van de SBPU is komen er nog meer verantwoordlijkheden
op zijn schouders te liggen. Je kunt hem regelmatig in het park vinden en hij zit
vol ideeën.
Schroom niet contact met hem op te nemen als je een idee hebt of meer wilt
weten. je kan hem bereiken via mail of Tel. 06 27017067
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BURENDAG 2021
Op 25 september was het zover, onze gezellige Burendag in park Uithof.
's Nachts was er een jongeren feestje geweest onder de pergola en was er veel
rommel achtergelaten bij een brandend vuurtje. Gelukkig was de pergola nog
heel.
Na het klaarzetten van alles wat de vrijwilligers nodig hadden begonnen deze met
het planten van klimplanten bij de Pergola. Dat was best een klus, want de aarde
was droog en hard. Flinke kuilen werden gegraven en volgestort met mooie
vruchtbare aarde, waarna de kiwi's, de druiven en de kiwibessen de grond in
gingen.
Na het kopje koffie/thee met een heerlijke biologische muffin van Alice, gemaakt
met de eerste appeloogst, werd nog een rubberen rand om de planten heen
gezet, zodat er voortaan veilig gemaaid kan worden.
Rond het middaguur was het tijd voor voor een feestelijke muzikale afsluiting
met Beechcraft Bonanza, lekker swingen in ons kleine natuur theater in het
Voedselbos. Het was voor het eerst na alle corona maatregelen dat er opgetreden
kon worden. Het smaakte in ieder geval naar meer.
Kortom, ondanks de lage opkomst een geslaagde dag. Bedankt Oranje fonds
voor de donatie en organisatie van deze jaarlijkse dag.
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In oktober en november 2021 was het eindelijk maaitijd in het Voedselbos voor de
weides. Chris begeleide de maaier bij het werk. Er werd veel van het hoge gras
opgeruimd en in hopen opgestapeld om later te verwerken als mulch materiaal op
plekken waar de bodem ontdaan moet worden van ongewenste planten.
De laatste maaibeurt was een jaar daarvoor geweest. Zelf zijn we voorstander
van twee keer per jaar de weides maaien, maar door omstandigheden was het
niet gebeurd. De weides zijn een te grote klus om met de zeis door de vrijwilligers
te maaien. Deze kunnen wel paadjes maaien, maar voor het grote werk moet er

toch echt een machine komen. Dus is het fijn dat de gemeente daarbij een handje
helpt.
Alice
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Eerste doe-dag van 2022
Het was een koude doe-dag zaterdag 8 januari. Gelukkig trotseerden
enkele kanjers van vrijwilligers de kou en sleepten met takken, planten
bomen en maakten de nestkastjes schoon.
In alle kastjes was wel bewoning geweest. In maart of eerder als het
sneller warm wordt nestelen de meesjes weer in de kastjes en voeren
hun jongen met rupsjes van de onder andere de eiken processierups.
Zie je nu meesjes in de kastjes, dan schuilen ze voor kou en regen.
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Volgende doe-dag is 12 februari

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.
Klusdagen:
Elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot ca. 13 uur
Elke donderdagmorgen
en vaak ook op woensdagmorgen
vanaf 9.30 uur.
E-mail:
voedselbosuithof@gmail.com
of uithofalmere@gmail.com
Facebook: @voedselbosparkuithof
Website: parkuithofalmere.nl
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