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Fleecejacks voor vrijwilligers Overbetuwe 

 
Nee, dit zijn niet allemaal 
vrijwilligers van De Parkse 
Gaard, die door de 
gemeente Overbetuwe in 
een nieuw jack zijn 
gestoken dat tegen een 
stootje kan. Het zijn 
vrijwilligers uit het brede 
groene spectrum, van 
weidevogelwerkgroep, 
hoogstambrigade tot wilde 
bijen-werkgroep en nog 
meer binnen de gemeente 
Overbetuwe.  
 
 
Wethouder Van Baal rondde de uitreiking van de 
fleecejacks, in de mooie avondzon van 9 juni, af met 
de opening van het insectenhotel bij de poel.  
Een kamperfoelie is ernaast geplant en heeft water 
gekregen, om het de insecten naar het zin te maken. 
 
Na de koffie kregen alle belangstellenden een 
rondleiding door De Parkse Gaard 
 
 

 
 

 
 

Jaarverslag 

 
Het verslag van het eerste jaar Parkse Gaard is 
uitgereikt aan Jan Willem Kamerman, directeur Park 
Lingezegen. Op weg naar een hopelijk nog veel 
langere samenwerking van Parkse Gaard en Park 
Lingezegen waar we beide goed bij zullen gedijen.  
Het jaarverslag is via de link te lezen. 
 
Hoewel nog maar in ons tweede jaar zijn we blij 
verast met de groei en bloei die het voedselbos 
doormaakt. Ook de belangstelling van bezoekers 
verrast ons. Ook op markten waar we staan, merken 
we daaruit dat interesse in de combinatie van 
voedselproductie en natuur toeneemt.  

Foto boven: Kirsten den Boef 
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Waarnemingen 

 
De Lieveling vloog rond. Niet zo’n bijzonder dagactieve nachtvlinder, maar wel gewoon mooi en met 
een bijzondere naam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
En ook een gelukbrengend 
Klavertje Vier staat op ons 
terrein. 
 
 
 

 

Ter informatie en inspiratie 

 
Kort filmpje over wat en hoe lekker een voedselbos is: 
http://www.rtllive.nl/item/11774/pluk_eet_en_geniet_in_het_voedselbos 
 
En dit is een volgende stap: 
www.nieuwsoverijssel.nl/goor-eerste-groene-eetbare-stad-van-twente/ 
 
Nieuw: Wat biedt de natuur nog meer te eten behalve de soorten die we aangeplant hebben met het 
doel voedsel voort te brengen?  Veel meer dan mensen vaak denken. In een workshop op 12 juli 
gaan we hier meer van ontdekken en proeven. Zie agenda. 
 

Agenda  
 
24 juni 14- 16 uur. Inloopmiddag  
Kennis maken met het voedselbos. We zijn dan aan het werk en geven uitleg en rondleidingen. 

25 juni Dag van Park Lingezegen.  
We staan met kraam op de markt op de Landerij in De Park en geven excursies naar het 
Voedselbos dat er vlak naast ligt. 
 
12 juli. 10-12 uur  Workshop Wilde eetbare planten op De Parkse Gaard.  
Tijdens een wandeling legt herboriste Ilse Zwartjes uit welke planten eetbaar zijn en hoe ze te 
gebruiken. Margreet Jellema licht toe wat een voedselbos is. Gezamenlijk worden er van de 
onderweg verzamelde planten lekkere hapjes gemaakt. Kosten 5 € p.p. De opbrengst is voor 
voortbestaan van De Parkse Gaard. 
Voor meer informatie of aanmelden: kruidenschuytgraaf@gmail.com 
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