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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.

Nieuwe medewerker Carola Rijpkema.

Carola is sinds 1 november als coördinator aan de slag bij De Hortus. Zij neemt de rol
van Lydia over, die haar ook nog voor enkele uren begeleid.
“Ik ben Carola Rijpkema, opgegroeid op een boerderij, op de klei van het noordelijke
platteland maar nu woonachtig in Amersfoort. Samen met Martijn en twee dochters van
5 en bijna 3. Ik ga twee dagen voor De Hortus werken, maandag en woensdag, de overige
dagen ben ik thuis met mijn dochters. Ik word blij van fietsen op Terschelling,
hardlopen en tuinieren op onze volkstuin.
Voorheen werkte ik al bijna 13 jaar als ontwerper van de groene openbare ruimte bij
twee Tuin- en landschapsarchitectenbureau ’s. Ik werkte in een team van mensen aan
grote en kleine projecten, was bezig met het inrichten, de stenen, de beplanting en de
bomen. Maar ik miste op den duur het menselijke aspect, daarom ben ik in 2008 gestart
met de deeltijd PABO in Utrecht. Niet gelijk met het idee om voor de klas te staan,
maar wel om meer te weten over de educatieve kant, over het onderwijs en over hoe
kinderen leren. Na mijn afstuderen werden mijn dochters geboren en na een
reorganisatie bij mijn vorige werkgever zag ik de kans om eindelijk mijn groene hart te
volgen; het combineren van mijn groene projectmatige achtergrond en mijn
onderwijsvaardigheden. Werken bij een centrum voor natuur- en milieueducatie is hierin
een perfecte samenkomst van mijn twee geliefde werkvelden.
Ik kijk er naar uit om De Hortus nog steviger op de kaart
te zetten. Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Kom
gerust langs of bel, altijd leuk om kennis te maken!”

Kinderboekenweek “Raar maar waar”

Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek “Raar maar waar”.
De Hortus heeft ook mee gedaan met de Sciencemarkt bij de
bibliotheek Harderwijk op zaterdag 17 oktober j.l. Janka en Corien
hebben dit bemand.
De kinderen konden de techniek, natuur en wetenschap ruiken,
voelen, proeven, zien en horen; zelf aan de slag met de ontdekdozen
over magneten, stroomkringen, spiegels, elektriciteit en wegen. Er
was veel belangstelling van kinderen en hun ouders.

Laarzenpad Harderbroek

Een nieuwe buitenles in ontwikkeling: het
Laarzenpad voor de bovenbouw, gegeven in het gebied
Harderbroek. Dit gebied is in beheer van Natuurmonumenten.
Het heet het Laarzenpad, omdat de kinderen laarzen aan moeten
in verband met de modderige paden. Dit pad is 1,5 km heen en 1,5
km terug, onderweg, in de ontvangsthal en de vogelkijkhut
krijgen de leerlingen uitleg en gaan ze opdrachten uitvoeren.
Aan bod komt het ontstaan van de omgeving, de
begroeiing en vooral de voorkomende vogels: trek- en
standvogels, zomer- en wintervogels. Met een
verrekijker en een zoekkaart gaan de leerlingen op pad.
De les duurt ongeveer 1,5 uur.

Lekker Groen in Harderwijk

Er is een les in ontwikkeling over eetbare planten, in de natuurtuin. Twee studenten van
het Rijksscholengemeenschap Slingerbos zijn hiermee aan de slag gegaan. De Hortus
gaat deze les verder ontwikkelen tot een buitenles voor groep 7 en 8. Ook weer met de
begeleiding van de natuurschoolgidsen.

Nieuws uit de Natuurtuin, bijdrage van Chris.

Vrijwilligers zijn nu een jaar bezig in de uitgebreide Natuurtuin. Er is in dat jaar enorm
veel werk verzet. De aannemer van de fietsbrug over de A28 heeft in opdracht van de
gemeente het grondwerk in de tuin gedaan. Het gras werd verwijderd, de vijver
gegraven, heuvels gemaakt en de hoofdpaden aangelegd. Als laatste is een knuppelpad
door de vijver aangelegd.
Daarna zijn de vrijwilligers aan de gang gegaan. Een
leuke stenen bank met groene rugleuning in het
centrum bij de “bunker” was de eerste klus. Een
boomgaard en een akker zijn aangelegd in het kader
van het gemeentelijke project “Lekker Groen”. De
hele tuin is ingezaaid en beplant met mengsels van
één- en meerjarige planten, en eetbare wilde planten.
Van de gemeente hebben we onder andere een grote
picknickbank gekregen en van het wijkplatform Stadsweiden een informatiebord en
steiger in de nieuwe vijver om de toegankelijkheid bij het water nog te vergroten. De
ijsvogel is daar ook vaak te vinden. We proberen dat prachtige vogeltje als vaste klant
te behouden door af en toe wat visjes te verhuizen van de sloot buiten de tuin naar de
vijver.
Naast de aanleg ging natuurlijk ook het onderhoud van zowel het oude, als het nieuwe
deel gewoon door. Er zijn nog veel plannen: een veldje met speelmogelijkheden voor
kinderen, een bijenstal, uitbreiding van de boomgaard. De leskisten zullen ook nog
aangepast moeten worden voor gebruik in het nieuwe deel.
We zijn in gesprek met de gemeente voor de plaatsing van een schuilmogelijkheid annex
opbergplaats voor gereedschap. In eerste instantie was de aanvraag hiervoor
afgewezen, maar we hebben nu goede hoop dat het toch gerealiseerd kan worden.
Daarnaast zijn we in onderhandeling met de gemeente en het waterschap om de berm en
de sloot langs het fietspad voor de tuin te gaan onderhouden. Er is dus nog veel te doen
en daar kunnen we nog steeds mensen voor gebruiken, dus…… Volg ons ook op
www.facebook/natuurtuin harderwijk.nl. Hierop worden regelmatig nieuwtjes en foto’s
gezet.

Eindejaar bijeenkomst

De datum voor de eindejaar bijeenkomst: dinsdag 15 december. Rond 10.00 uur zijn
jullie welkom in De Hortus voor koffie/thee/sap en lekkers. Daarna gaan we op pad naar
het Laarzenpad! Dus laarzen mee. Wil je al doorgeven of je hier bij
kunt zijn? Aan Corien, info@hortusharderwijk.nl . Leuk als je er ook
bij bent!

25 jaar De Hortus

10 april 2016 bestaat De Hortus al weer 25 jaar! Dit wordt groots gevierd op zaterdag
21 mei 2016; in de natuurtuin; workshops, kramen, eten, drinken enz. Tegen die tijd
komt er natuurlijk meer informatie hierover, maar dan is de datum alvast bekend!

Natuurschoolgids

De buitenlessen van De Hortus worden begeleid door de natuurschoolgidsen. Weet je
iemand in jouw omgeving die dit ook leuk zou vinden? We horen het heel graag!

Distributie

De Hortus brengt het lesmateriaal naar de scholen. Voor de
distributie hiervan is De Hortus dringend op zoek naar mensen
die ook willen rijden. Voor het rijden wordt het busje van Kleine
Ikke gebruikt. Wil je zelf rijden, meerijden of weet je iemand,
laat het even weten!

Facebook
Sinds kort heeft De Hortus een facebook pagina.

https://www.facebook.com/De-Hortus-Centrum-voor-Natuur-en-Milieu1638588039741706/

