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Doe mee met NLDoet
Op zaterdag 16 maart gaan we met een ploeg vrijwilligers aan de slag om De Parkse Gaard het
voorjaar in te helpen. We hebben gevarieerd werk op het programma staan. Zoals een schuilhut
bouwen, pollen rietgras uitspitten, paden inzaaien met witte klaver en dit licht onderwerken en ook
het planten van vorstbestendige soorten op de net aangelegde Hügel. Die Hügel is een experiment.
Over oude takken heen zijn plaggen gelegd en daarover een laag aarde. Planten groeien op deze
basis die vocht vasthoudt en voeding geeft. Het is van 9.30 tot 14 uur.
De Parkse Gaard ligt in het midden van het weggetje De Park, bij de banner aan de wegkant. (We
hebben geen huisnummer)
Lunch zelf meenemen, wij zorgen voor warme soep uit de ‘heksenketel’. Voor gezelligheid zorgen we
met elkaar. Trek laarzen aan als het geregend heeft en natuurlijk werkkleding die ergens tegen kan.
Iedereen welkom, hier op geven.
Wie op andere tijden de handen uit de mouwen wil steken, lekker buiten bezig wil zijn met een
groepje, kan zich ook opgeven voor de werkploeg van De Parkse Gaard. Deze is, na een korte
winterstop, weer aan de gang op de maandagochtenden. Neem contact op met Wim van Middelaar
voor meer informatie: Tel: 026 8401134 of wimgroennatuurlijk@ziggo.nl.

Stichting De Parkse Gaard opgericht
In januari is de Stichting De Parkse Gaard opgericht. Het voedselbos De Parkse Gaard is ontstaan
vanuit Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk, een natuurwerkgroep die zich bezighoudt met
landschapsbeheer, zoals knotten en snoeien, en werkt aan herstel van natuurlijke en ook
cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap. Een voedselbos is een stap die ligt in het verlengde
van deze activiteiten.
Maar nu staat De Parkse
Gaard op eigen benen
met deels nieuwe mensen
in het bestuur. Op de
foto, gemaakt bij de
notaris, staat het nieuwe
bestuur.
Vlnr: Irene van der
Huizen, Margreet Jellema
(voorzitter), Erwin Roze
(secretaris), Annet
Venbrux, Wim van
Middelaar
(penningmeester).

Vossenjacht bij de Hartenpoel
In het voorjaarsachtige februari vergeet je
al bijna de winter. Zo zag die er uit op De
Parkse Gaard: De poel veranderde in een
hartepoel.
Het dierenleven liet zich op een andere
manier zien: overal hazenpootsporen in de
sneeuw én ook die van vossen! Speelden
ze pakkertje, in het echt?

hazenpootafdrukken

Daslook en daglelie gezocht
Het is nog wat vroeg in het jaar, maar als iemand straks ziet dat
de daslook nu echt te ver gaat, denk dan even aan ons voor je
de woekeraar verwijdert. We zijn blij met wat plantjes. Mail of
bel even.
Wordt de pol daglelies te groot? Zelfde verzoek. Maart is de
beste tijd om de plant te scheuren. We hebben het liefst een
soort die lekker smaakt. Als je niet weet of ze lekker zijn, dan
toch eens wat bloemen proeven. Van internet:
Je kunt de bloemen rauw eten in een salade, frituren in een beslagje
of bakken in ontbijtspek. Ze kunnen in pannenkoekenbeslag worden
verwerkt of gevuld worden met ijs, met zalmsalade of met een
mengsel van roomkaas en bieslook. Hoe lekker ze zijn, blijkt wel uit
het feit dat er een goudgele daglelie bestaat met de naam ’Daily
Bread’.
De knoppen kun je roerbakken, je gasten voorzetten als borrelhapje of
in de soep deponeren. Chinezen leggen ze ook in met zout. Zij
gebruiken trouwens alles van de plant: de wortels koken ze en van
oude bladeren maken ze sandalen.(Trouw, 27-6-2009)

Agenda
Za 16 maart 9.30 -14 uur NLDoet. Opgeven hier

