Nieuwsbrief van De Hortus
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij De Hortus. Met deze
nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van het laatste nieuws en de
ontwikkelingen bij De Hortus
Nieuwsbrief Vrijwilligers maart 2014
Leskistenprocedure
Na de verhuizing van De Hortus naar de Melis Stokelaan is
er door vrijwilligers een magazijn ingericht voor de opslag
van de leskisten.
Om alle zaken m.b.t. de organisatie overzichtelijk te laten
verlopen is er door het bestuur met de daarbij betrokken
mensen een 2 tal stroomschema’s gemaakt en een algemene
beschrijving. Deze informatie wordt apart aan alle
vrijwilligers toegezonden.
In de komende periode tot aan de zomervakantie gaan we
bekijken of het werkt en waar eventueel moet worden bijgesteld.
Ontwikkelingen Natuurtuin Stadsweiden
Naast de natuurtuin waar De Hortus zijn buitenlessen verzorgd, met behulp van de
natuurschoolgidsen, wordt binnenkort de fietsbrug over de A28 gerealiseerd.
Tussen brug en natuurtuin blijft een stukje grond over en in het verleden is hierover
met de gemeente contact geweest om dat mogelijk bij de natuurtuin te trekken.
Door de vrijwilligers van de natuurtuin is een mooi plan ontwikkeld voor dit stukje grond
dat de lesmogelijkheden duidelijk vergroot. Er is echter een probleem: voor het
onderhoud van deze vergrote tuin zijn meer vrijwilligers nodig. Lijkt je dit iets of ken je
er iemand voor, meld je aan bij Corien, het werk wordt meestal bij goed weer op
zaterdagochtend gedaan.
Oproep voor meer vrijwilligers
Mede door alle veranderingen, zijn helaas meerdere vrijwilligers afgehaakt.
Nu de organisatie in rustiger vaarwater is gekomen doen wij een oproep aan jullie om
mee te zoeken naar mogelijke versterking.
We kunnen voor de navolgende groepen versterking gebruiken:
Chauffeurs voor het rondbrengen van de leskisten.
Natuurschoolgidsen voor het begeleiden van de buitenlessen in de natuurtuin.
Vrijwilligers voor alle voorkomend werkzaamheden in de natuurtuin om de buitenlessen
mogelijk te maken. Het bestuur zoekt een penningmeester.
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Krantenartikel
In week 7 hebben we een voorstel voor een
krantenartikel naar het weekblad Het Kontakt
gestuurd, waarin wij in het verleden al vaker over De
Hortus hebben bericht. Het artikel start met een
korte terugblik op Johan Fijn van Draat. Vervolgens
met een beschrijving van de vele acties in 2013 (zoals
ook op de eindejaarbijeenkomst meegedeeld) en
eindigt met de plannen voor de toekomst.
Project vogelkastjes
Tijdens de verhuizing doken er nog 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 hebben nu het plan om een publicitaire actie
aan de vogelkastjes te verbinden. We hebben zelf al enkele gedachten, maar verdere
ideeën zijn welkom.
Ontwikkelingen invulling educatieve taken
Nu het proces van de leskistenprocedures gedetailleerd op papier staat en goed draait,
is de volgende stap het invullen van de educatieve taken. Een zeer ervaren IVNprofessional, Lydia Haafkens, zal ons een poosje bijstaan om De Hortus
toekomstbestendig te maken.
Het gaat dan om contacten met schoolbesturen, bredere aanpak, efficiency etc.
Tegelijkertijd zal voor max. 8 uur per week Reinou Visser die PABO heeft en parttime in
het onderwijs werkt, bij De Hortus komen werken. Voor een deel kan zij meelopen met
Lydia van het IVN. Wij gaan er van uit dat De Hortus hierdoor een impuls krijgt om
enthousiast verder te gaan.
Natuurschoolgidsen bijeenkomst
Zoals al bekend is, is de bijeenkomst voor de natuurschoolgidsen gepland op dinsdag 11
maart om 10.00 uur. Lydia en Reinou zijn dan ook aanwezig voor de kennismaking. Het
rooster is ook bijgevoegd, om alvast te plannen. Heb je je nog niet opgegeven, wil je dit
dan alsnog doen? Bedankt.
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