Nieuwsbrief voor Vrienden, samenwerkingspartners en
relaties van de Ulebelt

Bekijk de webversie

Kleurrijke herfst
Knallende kleuren van bessen en van
herfstbladeren, fraaie ochtendmist, volop
spinnenwebben en overdag soms nog
heerlijk zonnig. Er is nog tijd voor de laatste
buitenactiviteiten, de seizoenstochten voor
jongste kinderen en uiteraard de
eikelzoekactie in de herfstvakantie. Of
bezoek de Deventer Sustainable Fashion
Week begin oktober. Het
Duurzaamheidscentrum begint steeds meer
vorm te krijgen. En lees meer over de
Sustainable Global Goals, die op steeds
meer plekken opduiken en waar veel
organisaties en overheden nu vorm aan gaan geven, ook de Ulebelt!

Vlinders

Rookvrij
Net als veel andere kinderboerderijen
(en scholen en sportclubs) in
Nederland, zal ook de Ulebelt rookvrij
zijn, vanaf 1 januari 2020. Helpt u ook
mee om een rookvrije generatie op te
laten groeien?
Lees meer.

In het voorjaar hadden we de beroemde
hittegolf met het record van 40,6 °C. Het
werd er niet beter op voor de vlinders. Zou er
misschien een waterelement bij moeten? Op
de Ulebelt hebben we her en der vijvertjes
zitten voor het dorstige dier. Maar ook bij ons
weinig vlinders.
Echter op een zonnige dag toch een
opsteker! Eén van de kinderen van een
bezoekende klas vindt een bijzondere rups in
de tuin: een vingerdikke groene rups met
een staartje. Gauw opzoeken en…….
Koninginnepage!
Lees verder

Duurzaamheidscentrum
De Ulebelt heeft samen met Deventer Energie een plan ontwikkeld om een
duurzaamheidscentrum op te zetten in de stadsetalage van het gemeentehuis van
Deventer. Daarbij is een groot aantal partijen betrokken die er een rol willen
vervullen of zich willen presenteren met hun duurzame initiatieven en aanbod. De
gemeente heeft nu groen licht gegeven op ons voorstel en we zijn druk aan het
werk gegaan voor de realisatie. Verwachtte opening in januari!
Wij merken dat er over allerlei duurzame thema’s nog veel onduidelijkheid is.
Mensen willen best iets gaan doen, maar zo lang ze nog niet weten hoe dat dan
moet, wat het oplevert, of dat het wel echt zin heeft, komen ze niet zomaar in
beweging. Met het duurzaamheidscentrum in het hart van de stad willen wij
bewoners en organisaties informeren, inspireren en activeren. Hiervoor zoeken we
ook nog vrijwilligers!
Lees meer

Gemeenten voor duurzame
ontwikkeling
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
organiseerden in september hun jaarlijkse
tweedaagse. Leidinggevenden van Natuur
en Milieu-Educatieve centra uit heel
Nederland waren vertegenwoordigd, de
Ulebelt was er ook bij. Nut en noodzaak van
natuur en duurzaamheid in het onderwijs is
nu belangrijker dan ooit. Veel gemeenten
nemen actief hun verantwoordelijkheid.
Lokale NME centra groeien door van
leskisten en natuuronderwijs naar groene
schoolpleinen en afvalvrije scholen.
Daarmee sluiten ze steeds beter aan bij de
maatschappelijke ontwikkelingen voor schone energie en circulaire economie. Het thema
van de Sustainable Development Goals komt hier ook nadrukkelijk op de agenda.
Veel centra hebben hun eigen unieke projecten. Deze zijn binnenkort te vinden op de
nieuwe website van het GDO. Neem eind oktober een kijkje op die website, laat je
inspireren en ga samenwerken met andere innovatieve partijen in je eigen regio.
Lees verder

Sustainable Development Goals
Wie kent ze al: de Sustainable
Development Goals? Alle duurzame
thema's apart benoemd en verbonden
onder één internationale vlag. Niet alleen
scholen en bedrijven werken ermee, maar
ook steeds meer gemeenten. Greenwash?
Hype? Wij denken dat dit een nieuwe
manier is om nieuwe partijen te betrekken
bij de enorme opgave waar we
maatschappelijk voor staan. Meer weten
over de SDG's en wat dat voor jouw organisatie kan betekenen? Wij doen 11
december een spel om dat te ontdekken. Bij de Ulebelt ontmoet je dan ook de mensen
uit de regio die kansen zien. Geef je hier op!

Hittestress bij de Ulebelt
Twee keer hebben we deze zomer een
tropenrooster ingevoerd en er is een
hitteprotocol opgesteld dat bij 30 graden
Celsius in werking gaat. Want wat wàs het
warm voor de dieren. Met extra badjes en
voldoende schaduw (en soms een heerlijk
bessenijsje) hebben ze het gelukkig
allemaal goed doorstaan. Eventuele
bezoekers bleven die dagen vooral thuis
en onze winkel met ijs, drankjes en
boerderijproducten was gesloten. Voor
zorgcliënten gold een aangepast rooster.
Op onze website is overigens te lezen
wanneer de openingstijden door
omstandigheden zijn aangepast.
We gaan onze entree verder vergroenen om de zon in de zomer beter buiten de deur
te houden. Ook ons teeltprogramma heeft aanpassingen nodig. Welke planten kunnen
beter tegen de hitte en hebben minder sproeibeurten nodig. Wil je hierover
meedenken, neem dan contact op.

Opbrengsten statiegeld
In deze zomer konden klanten van de Albert
Heijn aan het Andriessenplein hun
emballagebonnetjes doneren aan de
Ulebelt. Deze actie leverde bijna 400 euro
op! Dat kan de Ulebelt altijd goed gebruiken
om haar terrein verder te verfraaien en
aankleden voor het publiek. Tiemen, Iris,
Nick en Johan gingen naar de Albert
Heijnwinkel om het geld persoonlijk op te
halen. Dank aan Albert Heijn en natuurlijk
alle klanten die dit mogelijk maakten!

Directeur op duurzame catwalk
De kledingindustrie staat al jaren in een
slecht daglicht. En duurzame mode groeit
langzaam en gestaag. Deventer wil haar
steentje bijdragen en bewoners inspireren in
de week van duurzame mode. Frances
Prins, directeur van de Ulebelt staat 6
oktober ook op de catwalk van de duurzame
modeshow op de Brink, vanaf 12 uur. Wil je
er ook bij zijn?
Lees meer

Gezond natuur wandelen
Wil je meer bewegen samen met andere
mensen? Dan is Gezond Natuur Wandelen
echt iets voor jou. Je wandelt een uur met
een groep in een rustig tempo onder
begeleiding van twee wandelbegeleiders.
De begeleiders vertellen tijdens de
wandeling kort iets over de natuur. Na
afloop drinken we -voor wie dat wilgezamenlijk een kopje koffie of thee.
Deelname aan de wandelingen is gratis.
Lees verder

Groene Visite Deventer
Samen kijken naar mooie natuurfoto’s,
voelen aan een kastanje bolster, ruiken aan
gedroogd gras of proeven van bijvoorbeeld
rijpe bramen. Met de natuurkoffer van “de
Groene Visite” gaan we als vrijwilliger op
bezoek bij dementerende ouderen,
woonachtig in een zorginstellingen in de
gemeente Deventer.
We nemen de natuur van het seizoen van
buiten mee naar binnen. De afgelopen
maanden stond de tafel vol met bloemen, takken met vruchten en noten, zomerfruit, en
foto’s van vogels, insecten en vlinders. Door alle zintuigen te prikkelen met herkenbare
voorwerpen worden herinneringen van vroeger naar boven gehaald: van buitenspelen,
knikkeren en tolletjes maken.
Lees verder

Saxion composteert eigen GFT
Stichting de Ulebelt gaat voor Saxion Deventer een
opdracht uitvoeren: het inzamelen van GFT, het in
huis laten verwerken tot compost en vervolgens het
afzetten van het gecomposteerde materiaal bij
groenprojecten in de buurt. We starten met een proef op een van de academies, die
we bij succes willen opschalen over heel Saxion. De cateraar van Saxion is erbij
betrokken, maar ook de schoonmaak, het Groenbedrijf en de afvalinzamelaar. Uit
eerder onderzoek van studenten van Saxion is gebleken dat er veel potentie ligt in
het apart inzamelen en verwerken van verschillende afvalstromen, om de
hoeveelheid restafval te verminderen. Deze nieuwe manier van werken past bij een
circulaire economie. De pilot is al van start gegaan, onder de noemer “Saxion Less
Waste”. We houden u op de hoogte!

Kledingbeurs

Avonturenstok
Nog even een
superleuke
activiteit komen
doen in de
herfstvakantie??
Doe dan mee
met de workshop
Avonturenstok
bouwen bij de
Ulebelt! Op dinsdagmiddag 22 oktober, van 14.0016.00 uur!
Deze herfstvakantie organiseert de Ulebelt samen
met Crea Natura een kinderworkshop
Avonturenstok maken. Wie wel eens met kinderen
in het bos loopt, heeft het gezien. Stokken hebben
een aantrekkingskracht op kinderen. Er zijn zelfs
kinderen die er hele verzamelingen er op na
houden. Superleuk om zelf een mooie wandelstok
te maken!

AGENDA
elke
Gezond Natuurwandelen, start 10 uur vanaf Ulebelt
maandagmorgen
elke
Boerderijwinkel 12.30-16.30 uur (tot eind okt)
woensdagmiddag
zaterdag 5 oktober Kleding- en speelgoedbeurs; Ichtuskerk 9-12 uur
zondag 6 oktober duurzame mode op de catwalk
donderdag 10
Dag van de Duurzaamheid Onderwijs geef je op voor de
oktober
voorleesactie!
herfstvakantie
eikelinzamelactie voor kinderen
dinsdag 22 oktober Workshop Avonturenstok maken voor kinderen v.a. 14 uur
Meer activiteiten vindt u in onze agenda op de website! Kijk ook eens op de
Groeneagenda, voor groene activiteiten in en om Deventer.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u M.nelissen@ulebelt.nl toe aan uw adresboek.

