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Pomp 

 
Een waterpomp is geslagen bij de poel.  
5 meter diep, tot in het bovenste watervoerend 
pakket. Wel goed, helder water maar geen 
drinkwater.  
Handig om handen te wassen, materiaal schoon 
te maken en degelijke. 
Voor de opvang van water zoeken we nog een 
grote ton of bak met een diameter van 
ongeveer 60 cm. 
 
 
 
 
 
 

Open middag juli 

 
De vorige open middag, op 30 juli, trok behalve 
enkele werkers en geïnteresseerde bezoekers 
ook twee verslaggevers. De Gelderlander zette  
deze foto bij hun artikel.  Een beetje 
geënsceneerd is het wel. Maar dat er goed 
voor de jonge fruitbomen gezorgd werd is 
duidelijk. De overlevingsslag in de verse klei 
gaat niet alle boompjes even makkelijk af.  
Allemaal kregen ze ruim water en stro, als 
mulch, op de wortels. 
Er is hard gewerkt en we hebben leuke 
contacten gelegd met geïnteresseerden die 
langs kwamen. 
 Volgende kans op meewerken/ rondkijken is 
op 27 augustus. 

 
 

Agenda 

 
27 augustus, 14-16 uur 
Open middag. Kom kijken en horen wat er gebeurt op De Parkse Gaard. Werk mee als je wil. 
 
4 september.  
Vrijetijdsmarkt in Elst. 12-17 uur. Wij staan met een kraam in de Dorpsstraat. De Parkse Gaard  is een 
prima doel om je vrije tijd aan te besteden, toch?  
En we wijzen natuurlijk op de officiële opening op 2 oktober. 
 
2 oktober.  
De Officiële Opening van de Drie Gaarden in De Park. . Muziek, hapjes/ workshops, rondleidingen.  
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Berichten uit het bos 

 
 
Gelukkig zijn ze felrood. Anders waren ze onvindbaar tussen 
de meer dan een meter opgeschoten hanenpoot en 
perzikkruid: de eerste rozenbottels.  
 
In de eerste helft van het terrein, tot ongeveer het eerste 
bruggetje zijn hanenpoot en perzikkruid behoorlijk dominant. 
Daarna neemt hun aanwezigheid steeds meer af. Het lijkt dat 
daar de grond minder compact is.   
 
 
 
 
 
Langs de elzenrand die nog niet te zien is,  zaaiden we als 
afscheiding 300 meter lang zonnebloemen. Het resultaat is 
een rij gele zonnetjes, lang geen 300 meter. Ook hierdoor 
leren we onze grond kennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel bomen en struiken leiden aan stress. Ze beschermen 
zich door al vroeg aan de herfst te beginnen. Dit is te zien 
aan het krentenboompje.  Als ze volgend jaar maar weer 
opbloeien. 
We hopen er het beste van en wachten af hoe groot de uitval 
zal zijn dit eerste jaar. 
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