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Zomer 
 
Mooie zomer, tot nu toe. Wat meer 
regen zou goed zijn maar behalve bij de 
recent geplante kardoen, is nog niet te 
zien dat op De Parkse Gaard onder de 
droogte geleden wordt. 
Leuk is dat er steeds meer groepen 
komen kijken; deelnemers aan het EURAF 
congres in mei, internationale studenten 
uit Larenstein, belangstellenden uit 
Nijmegen, Venlo en anderen wisten ons 
te vinden. We geven graag rondleidingen.  
Men zegt dat het zo’n goed fruitjaar is dit 
jaar. Ons resultaat: veel potjes 
bessenjam. Gemaakt in goede 
samenwerking met Park Bredelaar, die 
ook bessen leverden, en de mensen van 
de dagbesteding van Philadelphia die daar werken.  
Te koop op onze kraam op diverse markten. 
 
  

Nieuwe privacywetgeving 
 
Volgens de regels van de  nieuwe privacywet hebben we vermeld op de website hoe we met de 
privégegevens omgaan die wij nodig hebben om jullie de nieuwsbrief te kunnen sturen. Het staat 
onder de link in de onderbalk.  

- We wissen de gegevens van iemand die de Nieuwsbrief opzegt. 
- We delen de privégegevens niet met derden. 
- We gebruiken de gegevens, e-mailadressen, uitsluitend voor het verzenden van Nieuwbrief 

of andere mail die betrekking heeft op De Parkse Gaard, zoals de dit bericht. 
 
Je hoeft niets te doen om de Nieuwsbrief te blijven ontvangen. Wie hier geen prijs meer op stelt kan  
dit laten weten op: info@deparksegaard.nl  

http://www.deparksegaard.nl/
mailto:info@deparksegaard.nl
mailto:info@deparksegaard.nl


Struinrolstoel te leen bij SGO 
 
De Wombat heet de struinrolstoel die 1 juli door 
wethouder Rob Engels voortgeduwd werd over hobbelige 
paden in de Landerij, Park Lingezegen. Daarmee opende 
hij de mogelijkheid voor rolstoelgebruikers deze zelf te 
lenen, gratis, in juli, augustus en september. Of het een 
blijvertje wordt, hangt af van het succes deze proef, 
opgezet door St. Gehandicaptenplatform Overbetuwe 
(SGO).  
Rolstoelrijster Lia van de Kaa had wel gewild dat ze zo’n 
rolstoel had toen de kinderen nog klein waren. Had ze 
veel vaker met hen mee kunnen gaan naar buiten.  
Wie hiermee naar een inloopmiddag van de Parkse Gaard 
wil, of naar welke andere leuke plek buiten de gebaande 
paden dan ook,  kan een afspraak maken (één dag tevoren) met: Jeanne Verdijk (SGO): 0481-376595 
of 06-33726667  of   jj.verdijk@kpnmail.nl   
meer informatie    De Wombat wordt gebracht naar gewenste plek. 
 

Live-stream bijenkast 
 
De hele zomer staat een camera gericht op een 
bijenkast bij de Landerij, het natuurcentrum vlakbij 
De Parkse Gaard. Via onderstaande link kom je bij 
stukje hierover op de site van Park Lingezegen en 
een doorverwijzing naar de beelden. Leo Starink, 
ook betrokken bij de Parkse Gaard en imker, 
verzorgt dit proces. Bijenkast artikel  
 
Naast de bijen live-stream heeft TV Buitengewoon, 
van Omroep Gelderland, ook andere dieren in hun 
dagelijks leven de hele zomer in het vizier. Kijk op: 
TV Buitengewoon. 
 

Jaarverslag 
 
Het jaarverslag 2017 staat (alweer een tijdje) op onze website. Jaarverslag 
 

Agenda 
 
Zaterdag 28 juli   14-16 uur  Inloopmiddag Parkse Gaard 
Zaterdag 25 augustus    14-16 uur   Inloopmiddag Parkse Gaard      
 
Wij zijn ook actief op: 
Zondag 2 september   Vrijetijdsmarkt , Dorpsstraat Elst 
Zaterdag 8 september   Oogstfeest van de vier Gaarden in De Park 
     Officiële opening van de Santackergaard en van 

wandelroute De Groene Loper, die de Gaarden verbindt. 
Meer informatie volgt. 

Zaterdag 22 september   Foot & Food Festival , Festivalterrein De Park 

http://www.sgo-overbetuwe.nl/asp/menusubsub.asp?subsubID=1512&subID=553
https://parklingezegen.nl/bezige-bijen-bijenkast/
https://www.youtube.com/channel/UChIMUx5HwGWQaSKQyGuHdlg
https://deparksegaard.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2017-Voedselbos-De-Parkse-Gaard.pdf

