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NLDoet is gedaan 
 
Op 11 maart was het NLDoet-dag bij ons. Dankzij de 
inzet van een tiental vrijwilligers konden we flink wat 
struiken hun vaste plek geven. Een voorraad flinke 
palen veranderde door vereende inzet in een klimrek 
voor kiwibessen. 
De warme soep bij de lunch was welverdiend. Extra 
lekker op zo’n dag is de appeltaart van Droom-
kwaliteit die vanuit de NLDoet organisatie door 
mensen van de STUW gebracht wordt.  
 

 
 
 

 
We kwamen bij het graven duidelijk meer wormen 
tegen we voorjaar 2016 aantroffen!  Dat is goed 
nieuws. Dat betekent verbetering van het bodemleven 
en daar zijn we blij mee. 
 
 
 
 
 

Chune’s boom 
 
 
Een walnoot van het ras Dionym is geplant door Chune. Zij en haar 
ouders hebben een speciale band met de Parkse Gaard.  
Walnoten zijn gewoon lekker, maar de Dionym, die is nog wat 
lekkerder.  
 
 
Alle nieuwe aanplant hebben we nu in de grond staan, met dank aan 
de mensen die kwamen helpen. Het voorjaar is meteen begonnen; 
amandel, abrikoos, chinese kersenstruik, de bloesem bloeit al. 
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Boomfeestdag op de Santacker 

 
Tientallen scholieren zetten een lange haag in de grond op 
Boomfeestdag, 25 maart.  
Deze bestaat uit veel soorten die eetbare vruchten geven, 
tot aan wilde appels toe. Of wilde appels nou echt lekker 
eetbaar zijn? Maar de rest wel.  
 
Dit is het begin van de Santackergaard, onze nieuwe buren. 
Het wordt ook een voedselbos-variant. Bloemrijk, 
fruitbomen en struiken, een vijver.  
Dit is pas het begin……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knotten voor speelplaats 
 
 
Nog meer kinderen aan het werk: 
Een kluwen jongetjes uit Elst is één van onze oude 
wilgen aan het knotten. De takken sleepten ze weg (ook 
zwaar werk!)  om er hutten mee te bouwen in de 
nieuwe natuurspeelplaats aan de Rozenkamp in Elst-
zuid.  
Hun ouders helpen mee om er iets moois van te maken 
daar. 
 
Foto: Eva Remke. 
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