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Maak ons los!
Van de rode en zwarte
bessenbessenoogst van De Parkse
Gaard uit 2019 is smakelijke jam
gemaakt. Niet erg zoet maar fris.
Vanwege corona waren er dit jaar geen
markten en konden we ze dus niet
verkopen. De tht datum dec 2020 komt
dichterbij, wat niet betekent dat het
daarna bedorven is. Waarschijnlijk nog
lang niet.
Daarom nu te koop:

Potje jam (200cc) voor € 2,00 p st.
3 potjes voor 5 euro.
Afhalen op afspraak bij De Parkse Gaard, met voor wie het leuk vindt een korte rondleiding
door het voedselbos er bij. Als het nodig is kunnen we overleggen over andere manier om de
potjes te verkrijgen.
De opbrengst is voor beheer van De Parkse Gaard. Zoals de nieuwe aanplant deze winter
waarbij we meer struiken willen planten tussen de rijen fruitbomen om de gewenste
samenhang in beplanting te versterken.
Geef de bestelling door op: info@deparksegaard.nl. Geef aan op welke zaterdagochtend in
oktober je de bestelling komt ophalen. Of geef telefoonnummer voor nader contact hier
over.

Vrijwilligerswerk
Met vrijwilligers en bestuur erop uit geweest. De
Beuningse uiterwaarden in en peren geplukt in De
Waalgaard, net achter de dijk bij Weurt. Een
gangbare boomgaard wordt hier omgebouwd tot
een voedselbos. Een vrijwilliger werkt altijd lijkt het
wel, maar wat is er leuker dan peren plukken, voor
jezelf ook nog?

Dag van de Veldbiologie in De Park op 4 oktober
Een middag met veel activiteiten om te ontdekken wat de
natuur in De Park allemaal te bieden heeft, ook in de herfst.
Georganiseerd door KNNV, IVN Arnhem, IVN RijnWaal, SOGN,
De Parkse Gaard en Landerij De Park.
We houden twee rondleidingen over De Parkse Gaard.
Van 14 tot 15 uur en van 15.30 tot 16.30 uur.
Verzamelen bij De Landerij, gelegen net ten noorden van De
Parkse Gaard.
Opgeven is nodig want tien deelnemers per wandeling is het
maximum. landerijdepark.activiteiten@gmail.com
Kijk voor meer informatie over de vele andere activiteiten,
zoals fietsen naar Waterrijk en de vogelplas, fotospeurtocht,
waterdiertjes enzovoort op:
https://www.landerijdepark.nl/activiteiten-in-de-natuur/dagvan-de-veldbiologie/
Er is speciale aandacht voor kinderen.

Vivianiet
We hebben een deel van de poel in de
Parkse Gaard dieper uitgegraven in de
hoop op water te stuiten. Dat wil niet
lukken. Maar wel glansde blauwe vivianiet
ons toe vanuit de klei.
Dit is een combinatie van fosfaat en ijzer
die ontstaat in natte omstandigheden. Als
er zuurstof bijkomt kleurt het blauw. Een
wonderlijke vondst.
Het is echter geen sprookje waarin we
onze eigen fosfaatbron aanboren en de
planten nog lang en gezond leefden dankzij
deze belangrijke voedingsstof. Fosfaat
moeten we op andere manier verkrijgen.
Maar er wordt wel onderzoek gedaan om
fosfaat te winnen uit onder andere
vivianiet.
Meer hierover staat op onze website,
www.deparksegaard.nl

