Nieuwsbrief voor Vrienden, samenwerkingspartners en
relaties van de Ulebelt

Bekijk de webversie

Winterrust
De winterperiode is aangebroken. Mooie start van de winter is onze Kerstmarkt, die al
een echte traditie begint te vormen. Deze winterperiode gebruikt de Ulebelt verder om
onderhoudswerkzaamheden te verrichten op het terrein en plannen voor komende jaar
verder uit te werken. Uiteraard is het terrein gewoon toegankelijk voor
wandelaars,spelende kinderen en genieters van winterse taferelen. De Kikkerkeet blijft
de hele winter open op zaterdag- en zondagmiddag, dus van harte welkom om even op
te warmen bij een kopje warme chocomelk of koffie en thee!
De Ulebelt wenst je het allerbeste voor 2020, een jaar vol nieuwe beloften en
uitdagingen!

Kerstmarkt 14 december
Net voor de kerst organiseert de Ulebelt een
gezellige kleinschalige markt met leuke
kerstcadeautjes, lekkere drankjes en muziek op
zaterdag 14 december van 13.00-16.00 uur. De
Ulebelt-zorggroep organiseert deze middag in
het infocentrum en op het erf. Op de kerstmarkt
is van alles te ontdekken: zelfgemaakte
cadeautjes, vogelvoer-taarten, kinderactiviteiten;
vuurkorf; broodjes bakken en ponyritjes.
Tip: neem je vrienden, buren en familie mee
naar onze Kerstmarkt!
Lees verder.

Ulebelt 3.0 is gestart
Onze organisatie en locatie zijn toe aan vernieuwing. Tijden veranderen en wij zoeken
naar nieuwe en duurzame verdienmodellen om ook in de toekomst dè plek te zijn voor
kennis over duurzaamheid in de praktijk, inspiratie en goed toeven. Directie, bestuur en
medewerkers onderzoeken kansen en mogelijkheden om onze unieke locatie veel beter
te benutten. Dat veranderingsproces omvat een aantal stappen. We zijn inmiddels
begonnen met verkennende gesprekken met onze buren in de zorg: Noorderbrug, PWJansen en Parabool. Dit heeft hele mooie aanknopingspunten opgeleverd voor verdere
samenwerking. Lees verder!

Herfst of toch winter?
Het is een mooie herfst geweest met mooie
kleuren en doordat het lang warm bleef veel
paddenstoelen. Op nachtvorst moesten we
wachten tot in november en daarmee ook
op de boerenkool. De herfst is eigenlijk de
voorbereiding voor de winter; planten
sterven af, trekken zich terug in de grond en
doen het even kalm aan. Bomen en struiken
trekken hun voedingsstoffen terug uit de
bladeren en slaan dat op in de stam.
Daardoor zien we dan de onderliggende
kleuren: geel, rood en bruin. Lees verder

Op safari door Tiny Forest
Eind november kwam Daan Bleichrodt,
projectleider van het groeiend aantal Tiny
Forests in Nederland, van IVN
Natuureducatie langs. O.a. om even een
rondje te lopen door het Tiny Forest
Gooikerspark. Het gaat daar eigenlijk heel
goed met de struiken en bomen die we
daar op 14 maart 2018 hebben
aangeplant, met 200 kinderen en
buurtbewoners, tijdens de Boomfeestdag.
Zeker de natte soorten, zoals de
verschillende wilgensoorten, schieten de lucht in.
Voor kinderen voelt dit kleinste bosje in Deventer echt al als een jungle!
Leuke plek voor de buurt, om buitenlessen te geven, even te chillen en te genieten
van het kleinste bos van Deventer! In het voorjaar starten we met buitenlessen in het
Tiny Forest, buitenexcursies door het bos. Ontdek welke soorten hier groeien, welke
beestjes er leven en hoe het bos zich ontwikkelt.
Lees verder.

Carrièretijger
Onze Bart de dekram is verhuisd naar een
gloed nieuwe kinderboerderij in Elst;
Landerij de Park. Bart zal niet meer terug
keren zoals na eerdere uitstapjes naar
Utrecht. Hij is hier uit gedekt zoals dat heet.
Zijn dochters gaan voor nakomelingen
zorgen en dat mag natuurlijk niet van je
vader zijn. Elvis, nu nog een jonge snuiter,
neemt zijn taak voor een paar jaar over en
heeft dit jaar al vast afgetrapt met de oudste
dochters van Bart. Volgend jaar doen ook de
jongste dochters van Bart mee aan dit
wasco-feest.

Boerderijeducatie Salland
Samen met een groep van 28 enthousiaste
educatieboeren uit Salland zet de Ulebelt dit
voorjaar Boerderijeducatie Salland op de
kaart. Klassen van de basisscholen uit de
gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe
kunnen een boerderijles boeken bij een
koeienboer, een varkensboer, akkerbouwer
of kippenboer. Hier leren de kinderen in de
praktijk waar hun voedsel vandaan komt en
wat er allemaal gebeurt op een
boerenbedrijf. Lees verder.

Opening Duurzaamheidscentrum
Met man en macht wordt er gewerkt aan de invulling van het nieuwe
Duurzaamheidscentrum in de stadsetalage. Het plan daarvoor, op initiatief van de
Ulebelt en de Deventer Energie Coöperatie is uitgewerkt door een stevige groep
vrijwilligers. Kijk hier voor een kort filmpje van de persconferentie. Inmiddels hebben
meer dan dertig partners zich aangesloten. De Ulebelt zet haar expertise en netwerk in,
voor de inhoud van het centrum. Wat zijn de vragen die er leven bij Deventernaren die
er aan toe zijn om een volgende stap te zetten? Zijn er nog drempels? Wat hebben ze
nodig? En wat gebeurt er al, waar kun je inspiratie halen?
Voor de bezetting zijn wij nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Heeft u
belangstelling? Meer informatie en aanmelden.
Op zaterdag 8 februari 2020 wordt het Duurzaamheidscentrum feestelijk geopend. Klik
hier voor het programma.

Afkoppeling door buurtbewoners
Hoe kunnen we de gevolgen van de
klimaatcrisis opvangen? Dan gaat het over
verdroging, wateroverlast en hittestress. De
hoeveelheid verhard oppervlak van daken,
wegen, stoepen, parkeerterreinen en ook
tuinen verergeren de problemen, maar daar
ligt ook de oplossing. Daken en tuinen
kunnen worden afgekoppeld, zodat de regen
de grond in kan. Tuinen en platte daken
kunnen worden vergroend, wat koeling en
schaduw geeft. Bovendien is een groene
leefomgeving rijker aan biodiversiteit, gezonder, waardevoller en ook gewoon mooier.
Lees verder.

Hoveniers
Een van de vragen van de gemeente Deventer was om hoveniers mee te nemen in
deze aanpak. Wij hebben in samenwerking met de landelijke brancheverenging VHG
een workshop speciaal voor deze doelgroep georganiseerd. Workshopgever was Kim
van der Leest, ontwikkelaar van het handboek De Levende Tuin en Het Levende
Gebouw Het is goed als tuinontwerpers en tuinaanleggers hun kennis en kunde
uitbreiden met verschillende mogelijkheden voor wateropgaven. Zo kunnen ze hun
klanten helpen met maatwerk-oplossingen. Vanuit de Ulebelt hebben we verteld hoe het
in de wijken verloopt en waar er behoefte ontstaat aan de expertise van een hovenier.
Lees verder.

Ben jij onze nieuwe communicatievrijwilliger??!!

Ulebelt rookvrij vanaf 1
januari
Samen met een groep van 28 enthousiaste
educatieboeren uit Salland zet de Ulebelt
dit voorjaar Boerderijeducatie Salland op
de kaart. Klassen van de basisscholen uit
de gemeenten Deventer, Raalte en OlstWijhe kunnen een boerderijles boeken bij
een koeienboer, een varkensboer,
akkerbouwer of kippenboer. Hier leren de
kinderen in de praktijk waar hun voedsel
vandaan komt en wat er allemaal gebeurt
op een boerenbedrijf. Lees verder.

Gezond natuur wandelen gaat door
Sinds september gaat er elke
maandagmorgen een groep wandelaars een
uurtje Gezond Natuur Wandelen in de
omgeving van de Ulebelt. Vanwege het
succes gaat deze groep voorlopig lekker
door. Wil je ook meer bewegen samen met
andere mensen? 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 gezamenlijk een kopje koffie of thee.
Deelname aan de wandelingen is gratis.
Lees verder

Kikkerkeet in de winter
In de wintermaanden blijft de Kikkerkeet,
onze kleinschalige horecavoorziening,
geopend op de wekeenddagen tussen 11
en 16 uur. Een enthousiast team van
vrijwilligers houdt de Kikkerkeet draaiende.
Ook zin in deze leuke klus? Meld je aan!

Snuffie en Darcy
In de konijnenopvang zitten Snuffie en
Darcy. Allebei niet zulke heldinnen als het
gaat om het koppelen aan een nieuw konijn,
maar samen kunnen ze het goed vinden.
Ook knuffelen is niet hun sterkste kant, maar
het zijn wel twee actieve konijnen waar je in
de tuin veel plezier aan kunt beleven, mits
ze de ruimte krijgen. Wie wil deze twee
dametjes nog een paar goede jaren
bezorgen en daar zelf ook nog van
genieten? Vraag ernaar bij onze dierverzorgers!

Gratis groentenzaad school en BSO
Gratis groentenzaad voor basisscholen en
BSO’s uit Deventer!! Basisscholen en
BSO's kunnen kosteloos groentenzaden en
een bijbehorend lespakket aanvragen bij
de Ulebelt. Hiermee kunnen de leerlingen
dit voorjaar in de klas of op het schoolplein
hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en
leerzaam! Meer informatie en aanmelden
via onze website. Zolang de voorraad
strekt. Lees verder.

AGENDA
elke maandagmorgen
kerstvakantie
donderdag 2 januari
zaterdag 8 februari
vrijdag 13 maart

Gezond Natuurwandelen, start 10 uur vanaf Ulebelt
Aangepaste openingstijden
Braakballen pluizen 14.00-15.30 uur
Opening Duurzaamheidscentrum
Nl Doet bij de Ulebelt

zaterdag 4 april

Kleding- en speelgoedbeurs Ichtuskerk 9-12 uur

maandag 13 april
Jonge Dierenfeest 12-17 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 info@ulebelt.nl toe aan uw adresboek.

