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NLDoet 
 
Altijd leuk om met NLDoet vertrouwde en nieuwe 
gezichten te zien en gezamenlijk te werken, soep 
te eten en niet te vergeten de appeltaart van De 
Droom die ieder jaar  
gebracht wordt door mensen van Forte  
Welzijn.  
De valkenkast werd omhoog gehesen met 
vereende kracht. Torenvalken zweven hier  
altijd rond en deze kast hebben ze ook al 
opgemerkt en bekeken. De vraag is nu:  
doen ze het wel of doen ze het niet?  
Zie ook de  blog op onze website. 
  
 

EURAF 
 
Een groot Europees congres vindt plaats in Nijmegen, in de 
Waalsprong, in Cinemex, van 18-30 mei. De EURAF staat voor 
European AgriForestry.  
Agroforestry is een bewuste integratie van duurzame gewassen zoals 
bomen en struiken met landbouw en veeteelt. Vele variaties zijn 
mogelijk, werkend vanuit gangbare landbouw waar notenbomen in de 
akkers gezet worden tussen het graan tot een aanplant die gebaseerd 
is op alleen duurzame gewassen, zoals in De Parkse Gaard. Duurzaam  
betekent hier dus ook ‘veeljarig’ in tegenstelling tot eenjarige 
gewassen. Belangrijke pluspunten van agroforestry zijn verhogen 
biodiversiteit, bodemkwaliteit, koolstofopslag, verbeteren 
waterhuishouding en last but not least, iets doen tegen 
klimaatverandering. 
Kijk op   https://euraf.isa.utl.pt/about-euraf  
Er zijn vast nog kaarten te koop voor wie enthousiast wordt. Een cruciale rol in het aantrekken en 
organiseren van dit evenement speelt Louis Dolmans, van Doornik Natuurakkers.  
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Pluktocht 
 
Het is nog vroeg in het voorjaar maar toch gaan we 
kijken of het lukt: een salade plukken uit wat nu al 
groeit in De Parkse Gaard aan wilde planten. 
Paardenbloem, kleine veldkers, smalle weegbree, 
het staat er al en het gaat allemaal in de salade die 
we maken, en opeten,  op de vuurplek bij de poel.   
Natuurlijk wordt ook toegelicht wat een voedselbos 
is, hoe hierin aspecten van een natuurlijk bos zijn 
toegepast om voedsel voort te brengen in een 
natuurlijk kringloopsysteem. En ook is het 
onvermijdelijk om het opbloeiende voorjaar te 
bewonderen, met bloesem en al. 
Iedereen welkom, zaterdag 28 april van 14 – 16 uur. 
 
 
 
 

Agenda 
 
22 april  ‘Vier de lente’ markt Landerij De Park 
12-17 uur  Kom langs op de vrolijke lentemarkt op Landerij De Park, onze buren.  

 Wij staan er ook. Voor kinderen: Zaadbommetjes maken en die weggooien op De     
Parkse Gaard, of elders waar bloemen nodig zijn, en zelf papieren stekpotje maken 
en daar zaadje in planten.  
 We hebben kardoenplantjes in de aanbieding, mét garantie ook nog. Doet ie het niet, 
want ze zijn nog heel jong en dus kwetsbaar, dan kan je een nieuwe komen halen, na 
een mailtje. Zolang we nog kleine plantjes hebben. Als ze te groot worden zijn ze 
lastig te verpoten door de diepe penwortel. 

 
28 april  Saladepluktocht in De Parkse Gaard. Zie stukje hierboven. 
14-16 uur 
 
5 mei  Lentemarkt, Historische tuin de Warmoes, Lent 
10.30-17 uur 
 
26 mei  De maandelijkse inloop op de Parkse Gaard met nog niet bekende activiteit.  
14-16 uur 
 
27 mei  Streekfestival op De Bredelaar 
12-17 uur 
 
Kijk  voor meer informatie op onze website deparksegaard.nl  

Afbeeldingsbron: www.vangeldernederland.nl 


