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Beste <<First Name>> <<Last Name>> 

hierbij ontvang je onze nieuwsbrief van september 2022

 
 

 
Je kunt niet verhinderen dat er een kraai over je hoofd
vliegt, maar wel dat hij een nest bouwt in je haar.  
( © Corrie ten Boom, Nederlandse horlogemaakster, evangeliste, auteur en verzetsstrijdster tijdens de 2e Wereldoorlog.) 
  

Tekst: Maarten van Basten / Foto: Markos Kay = Druse: Microscopic Treasures of the Plant World 
 
De reactie van de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk op het
overlijden van 'the Queen' was: "Dit is het moment dat ik vreesde."
Daarbij welde bij mij het woord "kroonschuwheid" op. 
 
Waarom dit woord? Wel, enerzijds omdat het tot mij doordrong hoe
bijzonder de verantwoordelijkheid eigenlijk is die hij op zijn schouders
kreeg. Anderzijds dat deze 'hoge bomen' zoals ik de leden van het
koninklijk huis wel kan kenschetsen op een zorgvuldige wijze hun
onderlinge grenzen bewaken en bewaren. 
 
Wetenschappelijke natuurstudies stellen dat - met name hoge bomen -
dat al eeuwen doen. Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat
naburige bomen fysieke afstand bewaren tussen hun gebladerte. Dat zij

https://mailchi.mp/vrijwilligershogeveluwe.nl/onze-nieuwsbrief-van-september-2022?e=[UNIQID]
https://www.behance.net/gallery/145793269/Druse
https://www.onzenatuur.be/artikel/kroonschuwheid-of-hoe-social-distancing-bomen-gezond-houdt


elkaar niet in de schaduw zetten en elkaar het licht gunnen. Het lijkt wel
alsof deze 'hoge bomen' soms beter op elkaar zijn afgestemd dan wij en
dat zij weten wat nodig is om samen verder te gaan.  
 
De Franse filosoof Simone Weil houdt ons voor: ‘Aandacht is de
zeldzaamste en zuiverste vorm van vrijgevigheid’.” Aandacht is een
essentiële bouwsteen voor een gelukkigere samenleving, waarin mensen
minder geïsoleerd zijn en sterkere sociale banden hebben. Aandacht
aangevuld met 'oude vaardigheden' als geduld, empathie en het bieden
van gerichte sociale steun leiden tot bloei van onze 'samen'leving. 
 
Gelukkig zijn die vaardigheden royaal aanwezig en de centrale 'drive'
binnen onze werkgroepen, die met een zekere mate van vrijheid hun
onschatbare diensten willen blijven verrichten om een gezond Park over
te kunnen dragen aan toekomstige generaties. 
 
 
 

 
Van het bestuur 
 
De natuur is krachtig en flexibel, maar er zijn ook grenzen aan.  Voor ons
een duidelijke boodschap dat we anders met ons water moeten omgaan. 
Verder is het goed om na vier jaar vrijwilligersvereniging onszelf eens een
spiegel voor te houden om te kijken wat de toegevoegde waarde van onze
Vereniging nu is en te kijken wat de toekomst ons brengt 
Tot slot de bedreiging van de moeflon en het grofwild in Het Park. De kans
is aanwezig dat het een juridisch gevecht gaat worden wanneer er geen
praktische oplossing mogelijk blijkt te zijn. 
 

LEES MEER >>>

https://www.filosofie.nl/filosofen/simone-weil/
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/bestuur


 
In het werk gevormd 
 
De klus zit er op. Deze observatiehut wordt 'kathedraal' genoemd
vanwege zijn imposante uiterlijk en is inmiddels in gebruik genomen. Het
is een elegante ruimte. Met een rustige uitstraling en een 'natuurlijke'
schoonheid die naadloos aansluit op de expressie van het Otterlose veld,
omzoomd door naaldbomen op leeftijd. 
 
 

LEES MEER OVER DE BOUW VAN DEZE OBSERVATIEHUT >>>
 
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/bouwgroep


 

Moestuin De Pampel heeft de zomer overleefd 
  
Ook hier was evenals elders, de strijd tegen de droogte voor het Pampel-
rescueteam een bijna onmogelijke opgave. Met het enige tappunt voor
water moesten alle dorstige planten geholpen worden. en is het ook nog
gelukt de groei er in te krijgen en te houden. Dit kon alleen met de
onuitputtelijke hulp van alle vrijwilligers, die bijna iedere dag naar de tuin
gingen om te sproeien. 
 
Mede daardoor kon er toch nog twee keer in de week een oogstopbrengst
naar de keuken worden gebracht. 
 

LEES VERDER >>> 
 

 

‘Meet and Greet’. 
 
In coronatijden hebben de rondleiders van het Jachthuis een ‘Meet and
Greet’ georganiseerd: vóór de reguliere rondleidingen in de morgenuren
zouden zij de vrijheid hebben door het Huis te dwalen en elkaar weer
eens te ontmoeten. Deze sessie werd zo goed ontvangen dat vanuit Het
Park de suggestie kwam om dit vaker te doen. Wat bleek? Door op locatie
te ‘zwerven’ kregen de gesprekken een andere lading. De rondleiders
gingen met elkaar in gesprek over het meubilair, de kunstwerken, de
architect (Berlage) en hoe zij met de gegevens omgingen, hoe de
bezoekers reageerden en welke opmerkingen er kwamen. 
 

NAAR DE RONDLEIDERS >>> 
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/moestuin
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/jachthuis


 

De Florawerkgroep bevond zich op een roze wolk 
 
Tijdens een bezoek aan het Deelense veld deed men wel een heel bijzondere waarneming.  
Een beschermde plant was de hoofdrolspeler van een kleurrijk schouwspel… 
 

LEES VERDER >>> 
 

 

De Vleermuizen moeten verhuizen… 
 
Tot grote schrik van de Faunawerkgroep bleek dat een favoriete
verblijfplaats van de vleermuizen was afgesloten bij het Zinkgat. Deze
rioolbuis behoort bij het riolenstelsel van Vliegbasis Deelen, dat helemaal
gerenoveerd gaat worden. De vleermuizen zouden er niet meer in of uit
kunnen. Alle gaten en kieren zouden gedicht worden. Hier was werk aan
de winkel en inmiddels is er een prachtige vleermuiskelder aangelegd. Nu
maar hopen dat het verhuisbericht ze tijdig zal bereiken…

 
LEES VERDER >>> 

 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/floragroep
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/faunagroep


 

Wandelende beplanting in de  ‘dynamische’ tuin van
het Jachthuis 
 
Zoals overal in het park, had ook de tuin te lijden onder de aanhoudende
droogte en daarbij ook nog steeds van de vraat aan planten door het wild.
Bureau Parklaan zag in 2021 hier een uitdaging voor een ontwerp van
borders met planten die deze elementen zouden kunnen weerstaan. 
 
Het ging om prairiebeplanting die alleen bij extreme droogte bewatering
nodig zou hebben. Dit jaar was dan ook meteen de proef op de som… 
 

MEER OVER HET TUINONTWERP >>>
 
 

 

KinderActiviteiten en KA-meraden bij de natuurgidsen. 
 
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen in de schoolvakanties, behalve de
grote vakantie, gratis onder leiding van een natuurgids aan allerlei
activiteiten deelnemen, variërend van speurtochten tot nestkastjes
timmeren. Het enthousiasme is groot gezien het feit dat kinderen vaak
meerdere keren terugkomen… 
 

NAAR DE KINDER ACTIVITEITEN >>>
 

https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/tuingroep
https://vrijwilligershogeveluwe.nl/sept2022/natuurgidsen


 
 

Mindfulness 
 
Veel mensen nemen aan dat de moleculair bioloog Jon Kabat Zinn de
grondlegger is van het woord Mindfulness. Dat is echter niet zo. Het
woord en de technieken komen uit het Boeddhisme van zon 500 jaar voor
christus. Mindfulness betekent: “het ontwikkelen van opmerkzaamheid in
het NU, zonder een oordeel te ontwikkelen.”  Wat is het nut om meer in
het  NU te leren zijn? 
 

MEER MINDFULNESS >>>
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