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Lente start ongewoon rustig
Waar we anders in deze periode van het jaar volop in touw zijn met buitenlessen, het Lentefeest, jonge dieren,
Boomfeestdag en vele andere activiteiten, is het nu opeens heel rustig geworden op en om ons erf. Lees meer over
de laatste ontwikkelingen in deze Nieuwsbrief. En aan iedereen veel sterkte toegewenst in deze tijden, zeker voor de
mensen die nu extra werken of zelf getroffen zijn.

Gehele terrein Ulebelt afgesloten
Vanwege de landelijke maatregelen
rondom coronabesmetting, heeft de
Ulebelt het gehele terrein afgesloten,
minstens t/m 6 april. Dat betekent dat de
dierenweide, de stallen, de speelplekken,
de tuinen en de horeca niet toegankelijk
zijn voor publiek.
Het buitenseizoen was eigenlijk net
begonnen. Zo zouden zo'n 2.000
kinderen in schoolverband de Ulebelt
bezoeken voor een boerderij- of tuinles.
Die hopen we later dit voorjaar alsnog te
kunnen ontvangen. Ook het Lentefeest
op Tweede Paasdag is afgelast.

De Ulebelt is wel per mail en telefoon
(0570 65 34 37) bereikbaar.

Bewuster leven
Er is een nieuwe periode aangebroken.
Iedereen in Nederland komt er achter wat
écht belangrijk is in het leven. Ik denk dat
we allemaal bewuster worden van onze
kwetsbaarheid.
Op dit moment is de Ulebelt gesloten voor
publiek, scholen en zorgcliënten tot en met
6 april. De teams van de dierverzorging en
het terrein draaien door met alle
werkzaamheden. Voor al onze projecten
wordt nagegaan wat we online met ons netwerk toch nog kunnen realiseren. Immers
een groot deel van de inwoners van Deventer zit thuis en wil op een gegeven moment
bezig zijn met leuke en positieve activiteiten. Het Ulebelt team is hecht, zorgzaam en
heel oplossingsgericht. Samen gaan we deze lastige periode tegemoet en ontdekken
welke mooie dingen het gaat opleveren.
Nu is ook de periode om er meer in de natuur te zijn! Het is voorjaar, planten lopen weer
uit, vogels zijn actief met elkaar en het bouwen van nestjes en iedere dag is er in de tuin
iets nieuws te beleven.
Ik wens iedereen heel veel sterkte en wijsheid!
Frances Prins, directeur

Bèèèèh!

Het is weer lammertijd en vol vertrouwen zijn we aan de slag gegaan. De ooien
zagen er dankzij de zachte winter goed uit; niet te vet en niet te mager, maar
blozend welvaren en vooral hoogdrachtig.
De eerste domper kwam toen we één van de ooien ’s ochtends aantroffen met alle
darmen er uit; een scheur in de vaginawand. We moesten haar laten inslapen en
en daarmee ook haar ongeboren lammeren die nog niet ver genoeg volgroeid
waren om geboren te laten worden. En die scheur; wij weten niet hoe ze er aan
kwam, maar voor de zekerheid hebben we de rest van de ooien maar op stal
gezet. En toen ging het snel berg afwaarts.
Lees verder.

Lentefeest blijkt luchtkasteel

Het jaarlijkse Lente feest had als thema lucht en uiteraard waren er al veel leuke
dingen bedacht voor die dag. Een luchtige invulling van het thema, met
luchtkussen, windmolens etc. Helaas bleek het feest een luchtkasteel; door de
coronamaatregelen kunnen we geen feest organiseren, ook al is het een luchtig
feestje. We mikken er nu op om later in het jaar op een aantal zondagen een deel
van al dat luchtigs alsnog aan te bieden. Hopelijk tot dan!

Speelplek opgeknapt
De natuurspeelplek Takkenbende
was toe aan een flinke opknapbeurt.
Eind februari/begin maart is er twee
dagen hard gewerkt aan de
wiebelbrug, zand rondom de
kruipbuizen, paaltjes vervangen etc.
Klaar om straks weer veel spelende
kinderen te ontvangen.

Enthousiaste
bestuurders gezocht
Wij zoeken twee enthousiaste
bestuursleden, die willen helpen bij
het uitzetten van de nieuwe koers.
Heb je ervaring op het gebied van
financiële, juridische zaken of HRM?
Heb je affiniteit of kennis van
bijvoorbeeld duurzaamheid, natuuren milieu-educatie en recreatie? Heb
je een netwerk in de Deventer
samenleving en politiek? Ben je
bekend met ontwikkelingen in de zorg
en recreatie? Dan zijn we op zoek
naar jou! Kom het bestuursteam
versterken. Vanwege het verstrijken
van de zittingstermijn zijn er nu
vacatures. Lees verder

Circulaire geitenstal
Het zit al een jaar in het hoofd van de
dierverzorgers. De wens voor een
nieuwe stal, waar het onder meer
efficiënter werken is voor de
dierverzorgers. De oude stalletjes in
de weiden staan op instorten, ze zijn
niet meer waterdicht en zijn niet altijd
heel handig ontworpen wat betreft
schoonmaken en voeren. We hebben
gewikt en gewogen en alle
mogelijkheden bekeken. Daaruit
volgde een plan met bijbehorende
tekening. De ambitie ligt er om er een
circulaire geitenstal van te maken!
Lees verder

Opening van Duurzaamheidscentrum
Na maanden van intensieve voorbereiding van team en partners, ging het
duurzaamheidscentrum op zaterdag 8 februari van start met een spetterend
openingsevenement met een vol programma. Bijna 1000 bezoekers luisterden
naar de lezing van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, of het lagerhuisdebat
tussen gemeenteraadsleden en leerlingen van het Vlier. Er was een uitgebreide
markt met allerlei activiteiten en muziek, en natuurlijk de openingssppeech van
wethouder Carlo Verhaar. En natuurlijk kwamen de bezoekers voor rondleidingen
door de expositie. De Ulebelt heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de
inhoud van de expositie, het leveren van input voor de panelen, de organisatie van
het centrum zelf, het betrekken van partners en werving en training van de
vrijwillige voorlichters. Onze projectmanager Estella Franssen maakt deel uit van
het bestuur van het duurzaamheidscentrum. Lees verder.

Klimaatadaptatie
Door de gevolgen van de klimaatcrisis
hebben we, ook in Deventer, te kampen
met hoosbuien, verdroging en hittestress.
Die gevolgen worden sterker gevoeld door
de grote mate van verstedelijking en
simpelweg de hoeveelheid verhard
oppervlak in de stad. Die problemen
kunnen we verminderen, wanneer we
regenwater van het riool afkoppelen en
zoveel mogelijk verharding verwijderen en
vergroenen. In het afgelopen jaar zijn er vijftien wijken en buurten hiermee met ons
aan de slag gegaan. Er zijn vele honderden meters sedumdaken gelegd en tuinen
vergroend. Dit jaar gaan we verder met dit succesvolle project, en ontwikkelen we ook
hiervoor nieuwe instrumenten voor online praktische ondersteuning. Lees verder.

Energieverbruik thuis
Als gevolg van het Urgenda-arrest is er
door de landelijke overheid extra geld
uitgetrokken om huizenbezitters te helpen
het energieverbruik van hun eigen huis te
verlagen. Ook de gemeente Deventer
onderschrijft dat en heeft budget
aangevraagd. De Ulebelt heeft een rol in
de uitvoering, door Deventernaren op
buurtniveau te informeren, te adviseren, te
stimuleren tot het nemen van maatregelen en samen te verbinden voor de uitvoer
daarvan. Nu zijn de mogelijkheden daarvoor zeer beperkt, maar wij zullen niet stilzitten
tot er weer ruimte is om bijeenkomsten te organiseren. Alleen al omdat we geen idee
hebben, op welke termijn dat dan zou kunnen. We ontwikkelen nieuwe manieren om
mensen te bereiken en te ondersteunen, ook in de beperkte omstandigheden van dit
moment.

Ecoschools
Leerlingen zetten zich in
om jouw school
duurzamer te maken met
de hulp van Eco-schools.
Dit levert veel op: lager
water- en energieverbruik, minder
afval, gezonde kantine en enthousiaste
en milieubewuste leerlingen. Via de
Ulebelt sluit je jouw school bij dit
programma aan en zet je in korte tijd
grote stappen. De Ulebelt heeft twee
medewerkers die gecertificeerd zijn als
Eco-school begeleider. Zij
ondersteunen bij de Eco-schoolaanpak

Leren voor
Morgen
De Ulebelt heeft zich
aangesloten bij de
Coöperatie Leren voor
Morgen. Deze groep samenwerkende
organisaties zet zich in voor leren voor
duurzame ontwikkeling: binnen én buiten
het onderwijs en van peuter tot
professional.
Het doel is om duurzaamheid in het DNA
van het onderwijs te verankeren. Dit
gebeurt aan de hand van een intergrale
benadering: The Whole School Approach.
Lees verder.

AGENDA
NB Data onder voorbehoud van Coronamaatregelen!
maandag 27
Koningsdag, Ulebelt gesloten
april
dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag; Kinderboerderij en horeca 's middags geopend
zaterdag 16
Kleding- en speelgoedbeurs Ichtuskerk 9-12 uur (Onder voorbehoud
mei
ivm corona)
woensdag 20
Boerderijwinkel weer open, elke woensdag 12.30-16.30 uur
mei
donderdag 21
Hemelvaartsdag; kinderboerderij en horeca 's middags open
mei
zondag 31 mei 1e Pinksterdag; Ulebelt gesloten
maandag 1 juni 2e Pinksterdag; kinderboerderij en horeca 's middags geopend
zondag 14 juni 5Hoekloop
maandag 29
Landelijke Modderdag
juni
Meer activiteiten vindt u in onze agenda op de website!

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.

