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Je ontvangt deze Nieuwsbrief omdat je betrokken bent bij De Hortus. We houden je zo
op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen van De Hortus.

Schooltuin bij de Kuil
Dit jaar zijn we gestart met een schooltuin bij onze Hortuslocatie Kleine Ikke. In de tuin zijn vele soorten groente en enkele
bloemen gekweekt en natuurlijk gegeten. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd door de oudste kinderen van de BSO, met hulp van De
Hortus, de directie van de BSO en de leidsters van Kleine Ikke (
met name Connie )
Op de foto is te zien dat we de schooltuin hebben ingedeeld in 4
vakken. De tuin is verder gedeeltelijk met bessenstruiken
afgeschermd.
De vakken zijn met bemeste aarde gevuld en het kweken kon
beginnen. Kinderen willen snel resultaat en bij een tuincentrum zijn slaplantjes en
andijvie gekocht en direct gepoot. Later zijn
nog aardbeiplanten en courgette geplant. Na de
ijsheiligen zijn nog komkommerplanten,
paprikaplanten en tomatenplanten gepoot.
Ook hebben we allerlei zaden gezaaid: snijsla,
wortel, radijs ( heel populair ), pompoen,
goudsbloemen en zonnebloemen. Er is heel
smakelijk gegeten van de vele groenten en dat
allemaal zonder gebruik van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen.
Al met al een heel geslaagd project en we
hopen met z’n allen dat het komend seizoen net zo vruchtbaar zal worden.

Natuurtuin
Al 18 jaar onderhoudt een groep vrijwilligers van De Hortus de Natuurtuin aan het
fietspad richting Strand Horst. Veel basisschoolgroepen volgen hier, onder leiding van
natuurschoolgidsen van De Hortus, buitenlessen.
De tuin is ongeveer 3.300m2 groot en heeft onder andere een flink bos met prachtige
onderbegroeiing, een mooie bloemenwei en een vijver vol leven. Helaas zijn er, door de
aanwezigheid van het bos, weinig plekken met volle zon. Daarnaast is er in de loop van
het seizoen sprake van slijtage door het intensieve bezoek.

Tussen de Natuurtuin en de oprit naar de nieuwe
fietsbrug ligt een zonnig grasveld van ongeveer een
hectare. Van de gemeente mogen we dit hele stuk gaan
gebruiken voor uitbreiding van de tuin. Dit biedt heel
veel mogelijkheden: een grote bloemenwei en een grote
vijver met een moeras zijn enkele onderdelen. Ook een
akker met Klaprozen en Korenbloemen en een
boomgaard met hoogstamfruitbomen zullen de tuin
verfraaien.
Een picknickplaats met speelmogelijkheden voor
kinderen is ook ingepland. Veel meer activiteiten zijn na
uitbreiding mogelijk, niet alleen vanwege de grotere oppervlakte, maar ook omdat de
bezoekersdruk per vierkante meter, en dus de slijtage, minder wordt.
Direct met de afronding van de werkzaamheden voor de brug, wordt door de aannemer,
in opdracht van de gemeente, het grove grondwerk uitgevoerd. Dit omvat o.a. het
uitgraven van de vijver en de aanleg van de hoofdpaden en enkele heuvels. De verdere
invulling dienen we zelf te doen.
Dit alles houdt wel in dat we dringend op zoek zijn naar
nieuwe vrijwilligers. Zowel voor de aanleg als voor het
onderhoud. Heb je zin om, regelmatig of zo af en toe,
lekker buiten bezig te zijn, meld je dan aan. Kennis van
wilde planten is absoluut niet vereist. Er zijn diverse
werkzaamheden denkbaar, van zwaar grondwerk tot
wieden en verzamelen van zaden. Omdat er meer
activiteiten plaats zullen vinden, is ook daar begeleiding
voor nodig. Daarnaast hebben we ook behoefte aan
gereedschappen. Heb je nog ongebruikt spul in de
schuur staan; wij kunnen het goed gebruiken! Voor info
of aanmelding kun je terecht bij De Hortus of bij Chris
Herzog (telefoon 0341-425307, e-mail
herzog@caiway.nl).

Project vogelkastjes
Corien heeft inmiddels uitnodigingen naar de scholen (groepen 5
en 6) gestuurd. Het wordt een wedstrijd vogelkastjes pimpen.
Afleveren van de kastjes is een publiciteitsmoment. Ook de
prijsuitreiking (een buitenles door Tjalling) aan de winnende
school op de terugkomdag is zo'n moment. De prijsuitreiking zal
op donderdag 19 februari 2015 door Wethouder Teeninga
gedaan worden. Ook dit zal mede De Hortus op de kaart zetten.

Op pad naar Schovenhorst
Op dinsdag 16 september was weer het jaarlijkse uitje met de
vrijwilligers.
’s Morgens vertrokken we richting Putten, naar Landgoed
Schovenhorst.
Eerst de bezichtiging van de bomentuin, via een smal pad word je
langs oude bijzondere bomen geleid.
Dan de beklimming van de Bostoren, 235 treden naar 40 meter
hoogte. Met een prachtig uitzicht en bovenop de toren nog een
bomentuin!
Niet iedereen durfde dit aan………..Het was ook best hoog.
Als afsluiting eten in het paviljoen Hop-eest. En of
het lekker was: Flammkuchen, soep, belegde
broodjes, hang-op! Heerlijk.
Het was weer een gezellige morgen met prima weer
en sfeer!
Op naar het volgende uitje!

Bericht van Reinou:
In maart ben ik begonnen als educatief medewerker
bij De Hortus. Sinds toen is er veel gedaan.
Allereerst ben ik aan de slag te gaan om het vele lesmateriaal te bekijken. Naast de vele
mooie materialen waren er ook materialen die een opknapbeurt konden gebruiken. Tot
aan de zomervakantie zijn we binnen De Hortus druk bezig geweest om alles weer netjes
te krijgen voor het nieuwe schooljaar.
Naast het blijven onderhouden en ontwikkelen van de materialen zijn er van buiten De
Hortus een aantal projecten waarmee ik aan de slag mocht gaan. Zo vroeg de gemeente
Harderwijk of we bij de speeltuin aan de Watertorenweg een educatief doepad wilden
ontwikkelen. Dit pad zal binnenkort geplaatst worden. Daarnaast zijn we op dit moment
bezig met het ontwikkelen van een lespakket voor de stichting Hulshorster Enk. Aan
beide projecten zal ik een grote bijdrage leveren. Al met al een heleboel afwisseling in
mijn werkzaamheden.

Vervolg Reinou en Lydia
Lydia blijft het 1e half jaar van 2015 nog voor De Hortus werken en ook Reinou blijft
gelukkig; wel is zij is vanaf februari 16 weken afwezig vanwege zwangerschapsverlof.

Overlijden Gerrit de Vries
Op 11 november kregen wij het bericht dat Gerrit 8 november is overleden.
Jan, Ron en Ria (bestuur) hebben afscheid genomen op 13 november in het Uitvaarthuis.
De crematie was in besloten kring op 15 november. Gerrit is penningmeester geweest
van 18-09-2012 tot 10-04-2013 toen hij om gezondheidsredenen moest stoppen.
Start project Lekker Groen in Harderwijk, 11 november 2014
Op woensdag 5 november werd het moestuinnieren in het Walstein Park als “Lekker
Groen” project officieel in Harderwijk gelanceerd.
Wethouder Jeroen de Jong zette als start van dit project het mes in een biologische
knolselderij.
Deze werd later door de schoolkinderen verder verwerkt in de soep, ook konden de
kinderen zelf naambrood bakken en crêpes smikkelen, die de kraamhouders aanboden.
Op een kleine informatiemarkt waren kraampjes van ZorgDat, Zorgboerderij Hulshorst,
basisschool ‘t Talent, de Natuurtuin van De Hortus en Catch-on communicatie.
We hebben ons als organisatie zichtbaar gemaakt en ook kunnen aangeven dat we voor
de uitbreiding van de Natuurtuin, nog wel vrijwilligers
kunnen gebruiken.
De tekeningen van de Natuurtuin lagen ter inzage in
de kraam.
Het was een gezellige en goede start van dit project
en we hopen en verwachten dat het elders in
Harderwijk navolging zal vinden.

Uitnodiging Eindejaarsbijeenkomst
De eindejaarsbijeenkomst zal dit jaar plaats vinden op
dinsdagmorgen 16 december van 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie De Hortus, Melis Stokelaan 93.
Je bent hierbij van harte uitgenodigd! Wil je doorgeven
of je er bij bent? (administratie@hortusharderwijk.nl)

