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Beste <<First Name>> <<Last Name>> ,
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van juni 2022,
veel leesplezier.

Tekst: Maarten van Basten / Foto: Leo Fry / Sculpture art: Spencer Byles

Viriditas
De oude Grieken maakten ooit een duidelijk onderscheid tussen twee verschillende
paden naar welzijn: hedonia en eudaimonia. Waar hedonia is verbonden met 'je
goed voelen' en een focus legt op het nastreven van individueel genot, plezier en
geluk, is eudaimonia daarentegen gericht op betekenisgeving in relatie tot anderen

en tot onze natuurlijke omgeving.
Eudaimonia. Het besef wordt steeds groter en begint met een ander verhaal. Over
samenwerken met onze natuurlijke omgeving, juist nu, vanuit ons eigenbelang en
die van onze toekomstige generaties. De balans zal anders worden. Genoegen
nemen met wat minder aardse zaken. Tegelijkertijd levert dat ook meer op. Minder
stress, minder verzuim. Een andere leefstijl met meer vrije tijd voor familie en
vrienden, onderwijs, zorg, sport, kunst, cultuur en ... liefde voor de natuur. Ons
wezenlijke 'thuis', waarin Spencer Byles zijn beeldtaal ontwikkelde
De complexiteit en de ingeniositeit van onze aarde en ons leven in en met de natuur
is groter dan wij hier en nu kunnen bedenken. 'Viriditas', zoals de middeleeuwse
mystica Hildegard von Bingen al beschreef. De groenende en robuuste veerkracht
van onze natuur. Daarin moeten wij vertrouwen hebben.

Mededelingen van het Bestuur
Het bestuur heeft zich deze keer ook weer gebogen over verschillende vraagstukken
waaronder die van de wolf en de moeflon, de maatregelen bij oplaaien van het
Corona virus en de gedragscode voor de vrijwilligers…

NAAR HET VERVOLG >>>

Moestuin de Pampel, een kleurrijke oase…
Ieder jaar groeit de tuin verder uit en is voor bezoekers een uitnodigende plek om
doorheen te lopen. Het Parkrestaurant krijgt inmiddels tweewekelijks de oogst uit
de tuin in de keuken en het wordt alleen maar meer.
De vrijwilligers doen er alles aan om dit mooie resultaat mogelijk te maken
en genieten tegelijkertijd van de kleurige plek waar ze aan het werk zijn,
want behalve kruiden, fruit en groenten, staan er ook uitbundig allerlei
bloemen te bloeien…

MEER MOESTUIN >>>
P.S. Wie nog courgette- of pompoenplantjes over heeft: Moestuin de Pampel is er blij mee. Meld je gift bij:
moestuindepampel@vrijwilligershogeveluwe.nl.

Parkperikelen en de erfenis van Helene
In de Parkwinkel kan men een ruim aanbod vinden van artikelen die met de moeflon
te maken hebben. De moeflons behoren tot de culturele erfenis van het Park.
Op de toonbank van de Parkwinkel staat een schemerlamp die bevestigd is
op een grillig stuk hout, waarop ook twee moeflonschedels zijn bevestigd.
Het geheel is te koop om het interieur te verfraaien.

MEER >>>

Bosmaaier worden...
Hou je van buiten zĳn in de natuur en wil je meehelpen die te behouden?
Dan hebben wĳ wellicht leuk vrĳwilligerswerk voor je op zaterdagochtenden.
Wĳ zĳn een enthousiaste groep, die met goed gereedschap als handzagen,
takkenscharen en door motor aangedreven bosmaaiers kleine (dennen)bomen en
zaailingen verwijderen.
Zo helpen we mee om de kwetsbare woeste gronden, zoals heidevelden,
zandverstuivingen en korstmossteppen met unieke flora en fauna op de
Hoge Veluwe te beschermen en te behouden.

LEES VERDER >>>
OF MELD JE AAN: BOSMAAIERGROEP@VRIJWILLIGERSHOGEVELUWE.NL

Tuingroep Jachthuis Hubertus geeft niet op…
Na alle teleurstellingen over de kansloze rozen, omdat ze graag door het wild
geconsumeerd werden, besloot men het over een andere boeg te gooien. Er werd
een proefvak gerealiseerd voorzien van netten, waaronder oude en nieuwe
rozenplanten werden neergezet.
In de droge tijd werd er veel werk verzet met extra besproeiing en na vijf
weken is het verschil al duidelijk zichtbaar…

NAAR HET VERVOLG >>>

De Faunawerkgroep zoekt versterking…
Het inventariseren van de ‘kleine fauna’ vraagt veel tijd en de werkgroep is
daarom dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers met veel kennis van
libellen, reptielen en amfibieën.

ALLES WEERGEVEN >>>
U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden via: fauna@vrijwilligershogeveluwe.nl

Een bloemlezing uit een oud botanisch boek
door Marchien van Looij
In de 19e eeuw schreef F.W. Van Eeden (Haarlem) een belangrijk werk:
Onkruid, Botanische wandelingen, met daarin ook een hoofdstuk dat over
de Veluwe gaat.
De schrijver geeft hierin een overzicht van de belangrijkste planten van de Veluwe,
waarbij hij vermeldt dat wat de weiden voor Holland zijn, de heiden voor de Veluwe
zijn…

LEES VERDER >>>

In en om het Jachthuis
Naast de rondleiding in het Jachthuis, bestaat ook dit seizoen weer de mogelijkheid
om vanuit het huis een wandeling met gids te maken, in de tuin en om de vijver
van het Jachthuis.
Er valt veel te vertellen over de renovatie van het Jachthuis en het
ontstaan en aanleg van de parkachtige omgeving vol interessante
ontwerpen van Berlage.

MEER JACHTHUIS >>>

Aanhaken en kennismaken
Op vrijdag 24 juni, de jaarlijkse Vrijwilligersdag, kwam een grote groep vrijwilligers
bijeen om via indeling in groepen, elkaars werkgroepen te verkennen. Het bij elkaar
in ‘de keuken kijken’ leidde tot verrassende ervaringen.

Iedere werkgroep had erg zijn best gedaan om zijn werk zo leuk en
interessant mogelijk te presenteren tijdens deelname aan rondleiding of
excursie. Dat het een succes was, werd na afloop duidelijk. Er waren veel
positieve reacties te horen over wat men had gezien en ervaren.

LEES MEER OVER ONZE VRIJWILLIGERSDAG >>>

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
vrijwilligershogeveluwe · Anton Mauvestraat 12 · HEELSUM, Gelderland 6866 AH · Netherlands

