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Winterrust 
                                                                                                       

Een stilte daalt over de Parkse 

Gaard. 

Het eerste groeiseizoen hebben 

we achter de rug en we kijken 

vol verlangen uit  

naar komend voorjaar. 

 

We hebben veel zien gebeuren 

afgelopen maanden en er gaat 

nog veel meer zich 

ontwikkelen. 

 

 

 

Tot zover over de rust 
 Mulch-materiaal is 

uitgereden. 

 Samen met mensen van de 
Wilde Bijenwerk-groep 
hebben we een insecten- en 
een bijenhotel gebouwd. 
Over een tijdje zal het 
opgevuld worden met takken 
en hout met gaten enzovoort. 

 In december start de 
aanplant van nog enkele 
honderden struiken. We laten 
op de website weten 
wanneer.  

 
 

o Hulp is welkom!                          
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Dank voor alle medewerking en steun 

 
Een voedselbos groeit vanzelf, in principe. Maar mensen zijn nodig voor de 
ontwikkeling er van.  
Onze hartelijke dank aan alle mensen die in de startperiode meewerkten en meedachten.  
De Parkse Gaard is een veelzijdig project waarvoor veel mensen zich in kunnen zetten. Die mensen 
zijn nodig om de Parkse Gaard verder te ontwikkelen. Vrijwilliger zijn welkom die geïnteresseerd zijn 
in ontwikkelen van een voedselbos of in lekker buiten werken. 
 
Ook hartelijke dank ook voor bedrijven en particulieren die ons in natura of in geld steunden: 

de Buitenkok,  Breedlersestraat 7, 6662 NP Elst (GLD)              
 
Joop Jansen, aannemer, Stationsstraat 1, 6662 BA Elst 

Rinke de Vos, Grote Molenstraat 117, 6661 NE Elst                     
                                   

Clarien                            200 euro voor patrijzen  

Willemij                          200 euro   bijenstal 

Ad en Bernadette            300 euro handpomp 

gemeente Overbetuwe    100 euro subsidie voor bouw insectenhotel 

 
 

Agenda 
 
De inloopmiddag van december gaat niet door. Op Oudejaarsdag zijn we er even niet. 
In 2017 is op zaterdag 28 januari weer de kans om kennis te maken met de Parkse Gaard. 
 
Plantdagen worden op de website aangekondigd. Warme drank en vulling voor de maag  aanwezig. 
 

Laatste vraag 

 
Wie hebben we hier op bezoek gehad?  
Een vos misschien? 
Heeft iemand een ander idee? 
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