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Berichten om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt rondom Voedselbos De Parkse Gaard: 
 
Allereerst iets waar iedereen zelf aan mee kan doen:  
 

Zaterdag 30 juli is er weer een werkdag 
 
Van 14 tot 16 uur is iedereen welkom voor een rondleiding over 
het terrein en ook om de handen uit de mouwen steken. Niet 
alleen om koffie of thee aan te pakken maar ook om te mulchen 
rond de fruitbomen en voor andere voorkomende bezigheden. 
 
 

2 oktober, opening drie Gaarden = FEEST 
 
Een volgend evenement is ook voor iedereen bedoeld: de 
officiële opening van de drie Gaarden op De Park. 
Dat gebeurt op zaterdag 2 oktober, ‘s middags. Wees erbij!  
We werken hard aan een leuk programma, samen met de twee andere gaarden.  
Wie mee wil helpen op een of andere manier is natuurlijk van harte welkom. Laat 
van je horen, mail ons. Zie mailadres bovenaan de Nieuwsbrief. 
 
Foto rechts: De vogels hadden al een kersenfeest in De Parkse Gaard… 
  

Ondertekening 
 
Een officieel moment dat op 6 juli plaatsvond is de ondertekening van de 
Bruikleenovereenkomst. Nu ligt het voedselbos dus helemaal legaal op de 
anderhalve hectare aan De Park. 
 

 
Linker foto:  vlnr: hand van Nelly Sendar, Syne Fonk (beiden Ecovredegaard), Elieke Starink (Parkse Gaard,) 
Bastiaan Seynave (beheerder vanuit de Parkorganisatie), Jan Westerlaken, (Rozengaard), Jan Willem Kamerman 
(directeur Park Lingezegen). 
 
Rechter foto: Leo Starink voor De Parkse Gaard aan het tekenen, als voorzitter van de SOGN, rechts Wim van 
Middelaar, ook Parkse Gaarder, en links Arno Schuring, vanuit de Parkorganisatie betrokken bij het project. 
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Schuur  
 

De Drie Gaarden kregen deze maand de beschikking over 
een schuur. Met dank aan de Parkorganisatie en aan de 
Ondernemers in het Groen op wiens terrein de schuur 
mocht staan. We zijn blij met de droge  en veilige plek 
voor ons gemeenschappelijke materiaal, zoals kruiwagen 
en scheppen. 
 
Vlnr: Jan (Rozengaard), Margreet en Annet (Parkse Gaard) 
en Syne (Ecovrede). 
 
 
 

 
Buurten 

 
We hebben contact gelegd met de mensen van Akkermaal in Lent. 
De Parkse Gaarders kregen rondleiding en snoepten van de 
heerlijkste aardbeien die er zijn. Zie foto. 
Net als wij werken ze bij Akkermaal aan gezond voedsel op gezonde 
grond tegen gezonde prijs voor de lokale markt. Bij hen gaat het om 
eenjarige planten. Wij richten ons bewust op meerjarige gewassen.  
Goed om kennis te maken en van elkaar te leren. Ze komen zeker 
ook bij ons buurten. 
 
 

 
En ondertussen op de Parkse Gaard zelf: 

 
Héél veel reukloze kamille, perzikkruid en tal van andere spontane pioniers vullen het terrein.  
Regen vult de geul en het kikkervisje beleeft daar een coming of age fase.   
De eerste bessenoogst geplukt en tot anderhalve pot jam verwerkt.   

http://www.deparksegaard.nl/
mailto:info@deparksegaard.nl

