Nieuwsbrief voor Vrienden, samenwerkingspartners en
relaties van de Ulebelt

Bekijk de webversie

In zomerse sferen
Zomers weer met de bijbehorende
zomerse buien. En volop reuring op en om
ons erf. Van 5Hoekloop tot
kinderactiviteiten in de zomervakantie,
maar ook klimaatafkoppel-sessies en een
directeurswisseling. En uiteraard altijd
gelegenheid tot lekker spelen in de beide
natuurspeelplekken, de dieren op de
kinderboerderij en een groen ommetje
langs de natuurrijke tuinen, af te ronden
met het terras van de Kikkerkeet.
Graag tot ziens deze zomer!

Schoolkinderen rennen
2.000 euro bij elkaar
voor de Ulebelt

Een afvaardiging van leerlingen en leerkrachten van
basisschool Panta Rhei en Tintaan kwam 4 juni een
prachtige cheque met het bedrag van 2.000 euro
aanbieden aan de Ulebelt. Tijdens de Koningsspelen
hielden de leerlingen een zogenaamde Loopathon, een
sponsorloop. De vele rondjes rennen leverden het
mooie bedrag voor de Ulebelt op.
Zo zijn er elk jaar weer klassen, instellingen en bedrijven
die ons verrassen met sponsorbedragen, de Ulebelt is
hier heel erg blij mee. Zo kunnen we extra elementen op
het terrein brengen en bovendien is het een bewijs van
het grote draagvlak voor het werk van de Ulebelt.
Lees verder

Vrijwilligers
gezocht!
Het groeiseizoen gaat in
volle vaart en de Ulebelt
kan nog dringend
helpende handjes in de
tuin gebruiken! Ook
mensen met zin in
gastvrouwschap,
receptiewerk of
dierverzorgen in weekend
zijn van harte welkom!
Neem eens contact met
ons op voor de
mogelijkheden! Lees
meer.

Regen en zon
De afwisseling tussen
zon en regen zorgt
voor groeizaam weer
en goede oogsten.
Tegelijkertijd hebben
we best gebrek aan
voldoende helpers in
de tuin, waardoor
soms de tuin er wat
wilder uitziet dan we
wensen. Waarvoor
begrip gevraagd!

Warm afscheid van bevlogen directeur
Begin juni nam de Ulebelt afscheid van
directeur Kor Braams, die de afgelopen
twaalf jaar de Ulebelt wist op te bouwen tot
een prachtig, bloeiend centrum vol
activiteiten, midden in de samenleving. Zijn
tomeloze inzet voor de organisatie, de
mensen die er werken en idealen voor een
duurzame samenleving dwongen respect
en bewondering af. Met pijn in 't hart zong
het voltallige personeel hem een
afscheidslied toe.
De Ulebelt is Kor enorm dankbaar voor zijn
inzet van de afgelopen jaren en de bevlogenheid waarmee hij de organisatie wist te
brengen op het punt waar we nu staan. Lees verder.

Maak nu tuin en wijk klimaatbestendig
De Ulebelt heeft van de gemeente Deventer een opdracht gekregen om
buurtbewoners te ondersteunen bij klimaatadaptatie. Doe je ook mee? Dan kunnen wij
je helpen om je straat en wijk toekomstbestendig te maken, zodat je straks niet met
natte voeten thuiskomt, of in de brandende zon smelt in de achtertuin. Door het
regenwater niet in het riool weg te laten lopen en door (platte) daken te bedekken met
sedum of andere begroeiing wordt jouw buurt minder kwetsbaar voor hoosbuien en
een langere periode van droogte. En veel groener natuurlijk. Lees verder

Frances Prins nieuwe directeur
Daar is het klaphekje en het pad. Direct links een kleine vijver, met op de oever een
wilde orchidee. Ik hoor een blatend schaap en heel veel vogels. Kronkelend gaat het
half verhard paadje verder langs de kleine moestuintjes van schoolkinderen…. en
komt uit bij een zee van bloemen. Zo begint mijn werkdag bij de Ulebelt. Ik vind het de
mooiste plek van Nederland en voel me bevoorrecht hiervan deel uit te maken.
Ulebelt heeft een nieuwe directeur: Frances Prins. Ze is per 1 juni jl begonnen. Met
haar expertise van duurzame ontwikkeling, vitale organisaties en directievoering gaat
ze samen met het team van 12 medewerkers zo'n 140 vrijwilligers bouwen aan een
vernieuwd Ulebelt. In de wandelgangen wordt dat 3.0 genoemd. Maar eerst wil ze
werken aan het 2.0 concept. Dat betekent tevreden klanten én tevreden medewerkers
én een toekomstbestendig Ulebelt. Ze is geboren en getogen in Deventer en heeft er
40 jaar gewoond. Lees verder

Boerderijwinkel: verser kan niet
Elke woensdagmiddag staat de
Boerderijwinkel weer klaar op het erf
tegenover de Kikkerkeet: een kraam vol
zelfgeoogste groenten van het land, de
eitjes van eigen kippen, frisgeplukte bossen
bloemen en planten uit de vlindertuinen. Op
andere dagen van de week zijn er vaak nog
groenten te kopen via de balie in het
hoofdgebouw.
De groenten worden geteeld volgens
vruchtwisseling, deels in de (koude) kas,
grotendeels in de volle grond. Een groep
vrijwilligers bemenst de verkoopkraam elke
woensdagmiddag. Waar mogelijk, gaat bv
verse munt direct naar de horeca van de
Kikkerkeet.

Afvalscheiding en -preventie voor
sportverenigingen
In opdracht van de gemeente Deventer zijn
wij met een pilot gestart voor
sportverenigingen, om hen te ondersteunen
bij afvalscheiding, bij afvalpreventie en
hopelijk ook bij het voorkómen van
zwerfafval. Wij zijn de samenwerking
daarvoor begonnen met de
Hockeyvereniging Deventer en hopen in de
volgende nieuwsbrief al wat van de
resultaten te kunnen melden.
Lees meer over zakelijke projecten.

Natuur-lijk wijzer
Onder deze titel gaat het educatieve
aanbod van de Ulebelt naar de scholen.
Een brochure met overzicht van alle
activiteiten is half juni verstuurd naar alle
scholen binnen de gemeente. Meer dan
85% van de basisscholen reserveert
leskisten, boerderijlessen, buitenlessen of
materiaalzendingen. De leerkrachten
waarderen dit aanbod zeer. Zeker de (doehet-zelf-)buitenlessen scoren hoog.
Lees meer

Zomervakantie
De zomervakantie staat al bijna voor de
deur! Een heerlijke tijd om weer veel
buiten te zijn, te spelen, om te wandelen
en te genieten van de natuur. Ook bij de
Ulebelt! In de schoolvakantieweken
organiseren we elke woensdagmiddag
een kinderactiviteit om 14 uur, hou de
website in de gaten voor de details!
Daarnaast is het mogelijk om de doe-hetzelf-wandeling "Rondje Gooikerspark" te
doen, een beschrijving van deze
wandeling met alle leuke punten
onderweg is af te halen bij de balie en de
Kikkerkeet, vanaf de zomervakantie.
Check de agenda op de komende data!

50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben
Dit voorjaar konden we voor de 3e keer de 50-dingenboekjes uitdelen aan alle kinderen in groep van
Deventer basisscholen. Dit boek staat vol met leuke
suggesties voor de 50 dingen in de natuur die je
gedaan moet hebben voor je twaalfde. Achterin het
boek zit een kaart van de gemeente met alle
activiteiten erop ingetekend. Een boek dat enorm
enthousiast ontvangen is door zowel kinderen als
leerkrachten en ouders, vanwege de afwisselende
natuuractiviteiten die er in staan en volop
natuurspeelplezier beloven voor elke moment in het
jaar.
Het bleek nog een flinke klus om elk jaar zo'n 1250
boekjes uit te delen in de klassen, maar dankbaar om
te doen vanwege de reacties van de kinderen. Het boekje is dit jaar voor de laatste
keer uitgedeeld, een handjevol boeken is nog beschikbaar en te koop via de winkel
van de Ulebelt.

Het verhaal van Otje en Lotje
Het verzorgen van de vele dieren op de kinderboerderij is een dagelijks terugkerende
taak. Tussen alle bedrijven door ziet een dierverzorger soms ook nog kans om het
prachtige verhaal op te tekenen van onze dieren, zoals het verhaal van Otje en Lotje.
Lees snel verder!

AGENDA
elke woensdagmiddag
Boerderijwinkel 12.30-16.30 uur
zondag 23 juni
5Hoekloop op terrein Ulebelt
woensdag 17 juli
kinderactiviteit 14 uur
woensdag 24 juli
kinderactiviteit 14 uur
woensdag 31 juli
kinderactiviteit 14 uur
woensdag 7 aug
kinderactiviteit 14 uur
woensdag 14 aug
kinderactiviteit 14 uur
woensdag 21 aug
kinderactiviteit 14 uur
woensdag 28 aug
kinderactiviteit 14 uur
zondag 15 september
Zeldzaam Mooi Oogstfeest
zaterdag 5 oktober
Kleding- en speelgoedbeurs
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.

