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Leskistenprocedure
Inmiddels is al heel veel aangepast en verbeterd. Dit proces zal altijd doorgaan. Reinou
is er mee bezig. Er is inmiddels sprake van een kwalitatief hoogstaand aanbod!
Het bestuur en Lydia zullen binnenkort een afspraak maken bij de gemeentes Ermelo,
Putten en uiteraard Harderwijk. Bekendheid geven aan ons aanbod en contacten
onderhouden met de diverse partijen is heel belangrijk. Reinou zal ook het Waterschap
gaan bezoeken.
Het jaarverslag 2013 is af. Kijk gerust een exemplaar in bij Corien of neem het mee.

Inmiddels is de aanleg van een schooltuin bij kinderdagverblijf
Kleine Ikke een feit.
Er zijn vier bakken/borders die met allerhande planten gevuld
zijn. Ook zijn inmiddels een 12-tal grote bessen- en
frambozenstruiken geplant. In een later stadium zou het leuk zijn
als ook De Hortus hier een buitenles kan maken over hoe je ook
thuis je eigen groente kan kweken en dan de les combineren met
gezond voedsel.

Schooltuin bij de nieuwe
locatie

De gesprekken tussen Chris en de gemeente zijn nog gaande. Inmiddels heeft de Rotary
€ 1.000,--subsidie voor de uitbreiding van de tuin overgemaakt. Dit gaat mogelijkheden
en kansen bieden.
Wie als vrijwilliger mee wil werken aan de
uitbreiding is van harte welkom!
Natuurtuin
Na de uitbreiding meet de Natuurtuin
ongeveer een hectare. De bedoeling is om de
tuin te veranderen in een prachtig NatuurBeleef-Park. De grove grondwerkzaamheden
en het plaatsen van een hek neemt de
gemeente Harderwijk voor haar rekening.
Verdere sponsoring is welkom.
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Krantenartikel
Er heeft inmiddels een artikel in de Stentor gestaan en in de Harderwijker Courant. Bij
het Kontakt stond het in een digitaal artikel. Zie ook De Hortus-site.
Project vogelkastjes
Tijdens de verhuizing doken er heel veel vogelkastjes in allerlei soorten en maten op,
kant en klaar en als bouwpakket. We hebben geprobeerd de nestkastjes te verkopen,
maar dat heeft niks opgeleverd. Daarom gaan wij in de voorjaarsvakantie van 2015 een
project organiseren wat flinke reuring zal moeten gaan opleveren. Het wordt een dag op
het terrein van Kleine Ikke in samenwerking met Kleine-Ikke. We vragen de Vogelwacht,
Groei & Bloei en de wijkvereniging Stadsdennen erbij. Met marktkraampjes en allerlei
activiteiten (ideeën en hulp zijn welkom). Op medewerking van De Hortus-vrijwilligers
wordt gerekend!
Vervolg Reinou en Lydia
Vanaf 1 maart is Reinou de educatieve kracht binnen De Hortus. Zij is al goed ingewerkt
en Lydia, die tegelijk met haar is begonnen, heeft haar goed kunnen begeleiden. Reinou
blijft gemiddeld 8 uur per week werken. Voorlopig is haar contract verlengd met een
jaar. Wij zijn in gesprek met IVN om ook Lydia, wiens opdracht er inmiddels bijna op
zit, nog voor wat uurtjes per maand voor De Hortus te behouden omdat haar
professionele inzet en advies De Hortus nog verder kan helpen.
Wij zijn blij met deze 2 professionele krachten naast Corien, die De Hortus van haver
tot gort kent.
Projecten
Doe-pad Galgenberg
De gemeente Harderwijk heeft De Hortus gevraagd
om een bijdrage te leveren aan de educatieve
invulling van het natuurspeelterrein Galgenberg aan
de Watertorenweg. Aanleiding hiervoor is de
renovatie van het 30 jaar oude speelterrein met
een vernieuwde inrichting met nieuwe
speeltoestellen.
Rondom het natuurspeelterrein komt een
avontuurlijke route te liggen die langs 5 - 6 “pleintjes” loopt. De weggetjes die de
pleintjes met elkaar verbinden, kronkelen door het bos. Op ieder pleintje is een
activiteit te doen. Soms een educatieve opdracht, soms een speelse, sportieve opdracht.
De Hortus ontwerpt opdrachten voor kinderen die in hun vrije tijd naar de Galgenberg
komen en voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Reinou is hiermee bezig.
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Scouting is betrokken bij het inrichten van de pleintjes en
leerlingen van het technasium van de RSG Slingerbos
ontwerpen opdrachten voor middelbare scholieren. Het
resultaat zal zijn een spannend pad met op elk pleintje
leuke weetjes en dingen om te doen en op de website van de
gemeente, voor scholen om te downloaden de route met
opdrachten. Halverwege 2014 hopen we dat het pad klaar is
voor gebruik.

Lesbrief Hulshorster Enk
Stichting tot behoud van de Hulshorster Enk, die een kleinschalig landbouwgebied bij
Hulshorst beheert, heeft IVN Gelderland gevraagd om een lesbrief voor groep 7/8 te
ontwikkelen als aanvulling op een boek dat de stichting over de Hulshorster Enk heeft
uitgegeven. IVN heeft De Hortus gevraagd om dit lespakket te maken. Reinou gaat
ermee aan de slag.
Oproep voor meer vrijwilligers
Noodkreet:
Wij blijven een oproep aan jullie doen om mee te zoeken naar mogelijke versterking.
Voor de volgende groepen is versterking te gebruiken:
Chauffeurs voor het rondbrengen van de leskisten.
Natuurschoolgidsen voor het begeleiden van de buitenlessen op locatie.
Natuurtuin: voor alle voorkomende werkzaamheden in de natuurtuin om de buitenlessen
mogelijk te maken. En natuurlijk straks bij de uitbreiding van de Natuurtuin.
Ook voor het bestuur zijn we nog steeds opzoek naar een penningmeester.
Uitje voor De Hortus-vrijwilligers / bezoek Heemtuin
Vierhouten heeft een mooie Heemtuin: www.heimanshof.nl
Op zaterdag 6 september a.s. organiseert IVN Noordwest-Veluwe een excursie
om 14.00 uur. Het thema is biodiversiteit. Deelname is gratis. Zie voor meer gegevens:
https://www.ivn.nl/afdeling/noordwest-veluwe/activiteiten/heemtuin-heimanshof
Het bestuur biedt De Hortus vrijwilligers aan om een bezoek te brengen aan deze
Heemtuin in Vierhouten, waarbij de reiskosten voor rekening van De Hortus komen.
Er kan een busje gehuurd worden of, afhankelijk van het aantal personen, het busje van
Kleine-Ikke gebruiken. Te regelen via Jan Tuininga 0341-455989.
Daarnaast voor elke vrijwilliger die mee gaat € 10,-- voor een consumptie met iets erbij.
Wie van jullie biedt zich aan de wensen te inventariseren en e.e.a. eventueel verder te
regelen?
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