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Opening 
 
Hierbij sturen we de uitnodiging mee voor de opening van de drie voedselbossen op 2 oktober en de 
flyer met informatie over het programma.  
 
We hebben van alles op de rails staan.  Het wordt vast een leuke, interessante middag, liefst met 
goed weer erbij. 
Met wat extra handen is het allemaal wat makkelijker te behappen. Je weet tenslotte ook niet van te 
voren hoe druk het wordt.  
 
Zijn er volgers van deze Nieuwsbrief die het leuk lijkt om mee te doen? In de 
middag of een deel daarvan, opbouwen in de ochtend, afbreken na 5 uur.  
 
Aanbod van activiteiten om mee te helpen: 

 Flyers uitdelen, mensen te wijzen op de route, waar de activiteiten 
zijn.  

 Meehelpen met kinderactiviteiten. We maken appelmoes. Ervaring 
leert dat dit voor kinderen en ook hun ouders een eye opener kan 
zijn: Maak je dat zo!!!  Wat lekker! 

 Helpen bij uitdelen proeverij, enkele al voorbereide smakelijkheden. 

 Meehelpen bij de opbouw van de tenten ’s morgens of bij het 
afbreken na afloop.  
 

Laat het weten op: info@deparksegaard.nl of bel: 0481 371603 (Margreet) 
 
We hopen veel van jullie te zien op 2 oktober! 
 

Voedselbossen bij NME 
 
Piet Broekhof en Ben Cornelissen van NME Overbetuwe 
hadden het goede idee om bij de opening van het nieuwe 
seizoen de schoolgidsen bijscholing aan te bieden over 
voedselbossen. 
Margreet gaf een uitleg over het hoe en wat van een 
voedselbos en De Parkse Gaard werd kort bezocht. Het 
uitproberen van spelvormen was een boeiend spel op zich.  
Op de foto wordt een voedselbos uitgebeeld, je kan zien dat 
het nog volop in ontwikkeling is, net als het echte bos. 
In loop van tijd kan het uitmonden in een NMEles 
voedselbossen. 
 
 

Inloopmiddag 
 
De laatste zaterdag van de maand is deze keer op 24 september. Van 14 tot 16 uur zijn wij aanwezig 
op De Parkse Gaard om er te werken en om iedereen die eens wil rondkijken daarmee te helpen.  
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