Nieuwsbrief voor Vrienden, samenwerkingspartners en
relaties van de Ulebelt

Bekijk de webversie

Ulebelt opnieuw Leukste
Uitje Overijssel

Dit is de eerste digitale uitgave van
de nieuwsbrief van de Ulebelt. Uit
oogpunt van kostenbesparing,
hebben we besloten om de
kwartaal-nieuwsbrief voortaan
digitaal uit te brengen. Graag
horen uw reactie, dat mag ook
digitaal! Mail het ons!

Boomfeestdag

De Ulebelt won opnieuw de gouden award voor het
Leukste Uitje Overijssel 2019. Deze verkiezing voor
de leukste uitjes schrijft Het Land van de ANWB
jaarlijks uit. Publiek kon stemmen op het favoriete
uitje en ANWB-leden konden een review geven.
Gestemd kon worden op allerlei onderdelen van een
uitje: prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en
het aanbod. Uit het juryrapport: “Kinderboerderij die
ook veel leuke en leerzame activiteiten organiseert.
En altijd met aandacht voor mens, milieu en
duurzaamheid!”. Lees meer

Vrijwilligers gezocht!
Het seizoen staat voor de deur en de Ulebelt kan nog
dringend helpende handjes gebruiken! Zin in
gastvrouwschap, tuinieren, chauffeuren, receptiewerk of
dierverzorgen in weekend? Neem eens contact met ons
op voor de mogelijkheden! Lees meer.

Op liefst twee locaties
vierde Deventer dit
jaar de Boomfeestdag:
bij het Landje van
Niets in de Vijfhoek en
bij Openluchtzwembad
Looërmark in
Bathmen. Samen met
kinderen van vijf
verschillende scholen,
hebben wethouder
Frits Rorink,
gedeputeerde Hester
Maij en Commissaris
van de Koning Andries
Heidema bomen
geplant. Lees meer.

JONGEDIERENFEEST OP
22 APRIL
Tweede paasdag is het weer
Jongedierenfeest bij de Ulebelt. Tijd
om de lente te vieren, de lammetjes te
aaien, kuikens te knuffelen, te
genieten van de eerste bloemen in de
tuinen, de lekkere happen op het
terras of de kinderactiviteiten. Het
thema is deze keer 'terug in de tijd'! Je
bent van harte welkom op maandag
22 april tussen 12 en 17 uur!

Deltaplan biodiversiteit
In 2017 werd in Duitsland een groot insecten-onderzoek
gepubliceerd. Het blijkt dat de insectenstand
schrikbarend achteruit is gegaan, niet alleen in
soortenrijkdom, maar ook in absolute aantallen. Omdat
insecten aan de basis staan van de voedselketen én
omdat ze een belangrijke rol spelen bij het bestuiven van
voedselgewassen, verdient dit probleem serieuze
aandacht. In Nederland is in november 2018 het
Deltaplan Biodiversiteit gepubliceerd, van een breed
samenwerkingsverband van natuurorganisaties,
bedrijven, scholen, landbouwvertegenwoordigers en een
bank. Hier leest u meer: www.samenvoorbiodiversiteit.nl.
De Ulebelt gaat hier ook een rol in spelen. Ter
ondersteuning mocht projectmedewerker Michiel van
Zadelhof een cheque van 20.000 euro in ontvangst
nemen. Lees meer

Vijfling lammetjes
Begin maart een bijzondere
gebeurtenis: de geboorte van een
vijfling lammetjes. Dit was voor de
Ulebelt de allereerste keer dat een
schaap zoveel lammetjes kreeg, via
een keizersnede. De lammetjes
worden wel bijgevoed met de fles en
zijn voorlopig van achter het raam
van de quarantainestal te
bewonderen.
Lees meer

Muffin en Brownie
Dit jaar hebben we helaas afscheid
moeten nemen van twee van onze
koeien (om medische redenen).
En dat betekende voor onze koe
Truus dat ze ineens alleen in de stal
stond. Het verdwijnen van de twee
anderen maakte diepe indruk op haar
en ze vertoefde dan ook de hele dag
in één hoek van de stal en kwam
alleen voor het eten naar het voerhek.
Niet goed dus.
Lees meer

Ulebelt 3.0
Twee jaar geleden alweer, heeft de Ulebelt
een brandbrief naar de gemeente Deventer
gestuurd, met als kernboodschap: als er
niets gebeurt moeten we over een paar
jaar de deuren sluiten. We zijn met de
gemeente uitgebreid in overleg gegaan.
Hoe is de situatie nu? Lees meer

Voedselcooperatie in de Vijfhoek
Vijfhoek - In de Vijfhoek is een
voedselcoöperatie van start gegaan, maar er
is alweer belangstelling voor een tweede.
Wilt u ook vers, echt en eerlijk eten van
boeren uit de buurt en wilt u zo'n coöperatie
helpen opstarten? Het is niet ingewikkeld, en
erg leuk! Neem contact op met Estella
Franssen via e.franssen@ulebelt.nl

Verdiepingsdag Uit je Kruin
Op zaterdag 6 april is er een
verdiepingsdag over de
natuurbelevings-activiteiten uit het
Bomenboek ‘Uit je kruin!’ van
Jeanette Boogmans!
Voor iedereen die met kleine of
grote kinderen of met
volwassenen graag boom-beleving wil doen!
Tijdens deze dag gaan we lekker actief verder aan de
slag met de activiteiten uit het boek. Zelf uitproberen,
en ervaringen uitwisselen.
Kosten workshop: 50,- euro (je kan tijdens de
workshop een boek tegen gereduceerd tarief
aanschaffen). Opgave

Uit je kruin!
“Ik stond meteen midden in het bos toen
ik je nieuwe boek – Uit je Kruinopensloeg. Elke bladzij is een feestje, vol
nieuwe ideetjes voor speelse
bosbezigheidjes vaak met een educatief
randje, maar altijd omdat in het bos
gewoon alles voor je klaarligt om alle
zintuigen te prikkelen en in beweging te
komen! Een superaanrader voor
iedereen die met groepen jong en/of oud
het bos wil ontdekken. Samen met
‘Rupsen horen poepen’ heb ik nu een
schatkist vol natuurbeleving!” – Mariëtte
Elshoud IVN Leiden

Specsavers Deventer overhandigt
cheque aan Ulebelt
Specsavers Deventer spaarde in 2018 een bedrag van €
1.215,- voor de Ulebelt. Half februari overhandigde het
winkelteam de cheque aan het lokale doel. Ieder jaar
sparen de winkels voor één lokaal goed doel en een
nationaal doel (in 2018: Oogfonds). Voor elke klant die
een montuur of hoortoestel koopt, zet de winkel een vast
bedrag opzij voor Stichting Specsavers Steunt. Met dank
aan Specsavers en haar klanten!

Walrussen helpen de Ulebelt
Walrusclub Deventer hield op 1 januari 2019 een
mooie sponsoractie tijdens het winterzwemmen. Dat
leverde een ijskoude cheque op van 170 euro! Fraai
initiatief, met dank Walrussen! De Walrusclub is een
club van stoere winterzwemmers, die in navolging van
Russische walrusclubs vanuit
gezondheidsoverwegingen graag midden in de winter
buiten gaan zwemmen.

Brandjes blussen bij de Ulebelt
De BHV-ers hebben hun jaarlijkse training weer achter
de rug! Door het blussen van een paar 'brandjes', een
heuse ontrumingsoefening en reanimeren op collega's,
konden de noodzakelijke reddingshandleingen goed
geoefend worden. Zo blijft ons BHV-team alert en goed
op elkaar ingespeeld!
Lees meer

Kinderactiviteiten
Sinds een aantal maanden hebben
we een activiteitengroep, die elke
maand een kinder-knutselinloop
organiseert op de laatste woensdag
van de maand. Ook in de
schoolvakanties organiseren zij
activiteiten. Steeds meer kinderen en
ouders weten de weg te vinden naar
windgong, insectenhotel, uiltjes,
vogelvoer of oorwurmpotje.
Meer weten?
Check de agenda op de komende
data!

Rookvrije kinderboerderij
De Ulebelt is aan het onderzoeken wanneer we onze
kinderboerderij rookvrij kunnen verklaren. Er is al
geruime tijd een campagne bezig in Nederland om
kinderboerderijen te verklaren tot rookvrije gebieden.
Inmiddels is al een kwart van de Nederlands
kinderboerderij rookvrij! Dat zijn nu al 114
kinderboerderijen. Steeds meer plekken waar kinderen
komen worden rookvrij. Diverse kinderboerderijen waren
dit al of hebben zich bij deze campagne
aangesloten. Het doel hiervan is te voorkomen dat
kinderen op deze plaatsen in contact komen met
rokende mensen en daarmee het verkeerde voorbeeld
krijgen. Lees meer

Tripadvisor: beoordeel Ulebelt!
Veel mensen weten de Ulebelt inmiddels te
vinden, zeker nu we weer het Leukste Uitje
zijn. Maar om nog meer bekendheid te
geven aan ons centrum en de
mogelijkheden, kun je vanaf nu ook een
beoordeling achterlaten op Tripadvisor.
Doe je mee? Dat kan hier!

AGENDA
wo 27 maart 15-16.30 uur
zat 6 april 9-12 uur
zat 6 april 9.30-16.00
wo 17 april 15-16.30 uur

Kinderactiviteit knutselinloop
Kledingbeurs Ulebelt Hof van Colmschate
Workshop Boombeleving
Kinderactiviteit knutselinloop

zon 21 april

Kinderboerderij gesloten (1e Paasdag)

wo 24 april

Kinderactiviteit knutselinloop

ma 22 april 12-17 uur
Jongedierenfeest
wo 1 mei 15-16.30 uur
Kinderactiviteit knutselinloop
wo 22 mei 12.30-16.30 uur start van de Boerderijwinkel (elke week)
Kinderactiviteit knutselinloop
wo 29 mei 15-16.30 uur
do 29 mei 13-17 uur
Kinderboerderij 's middags open (Hemelvaartsdag)
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.

