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170 kinderen zijn gestart op de Wielewaal met hun tuintje in de week van 11 april.
7 klassen komen dit jaar tuinieren.
Op maandag onder leiding van Circe (midden) met hulp van Mary (rechts) en Stiene
en Karin;

op donderdag onder leiding van Natasja (links) met hulp van Karin en Hekke.
Geweldig dat zij het gat wilden en konden opvullen dat ontstond nadat Gert met
pensioen ging. De radijsjes, uien, aardappelen en goudsbloemen zijn de grond in en
de tuin ziet er weer leuk uit met al die mooie naambordjes.

Op het Hatertshofje (achter het Canisius) en aan de Energieweg zijn de lessen ook gestart.
Op het Haterts Hofje heeft NEC de kinderen voor Pasen getrakteerd op een kookmiddag met
topkok Karpathios.

- Frauke Bolt is de nieuwe vrijwilligerscoördinator van de Wielewaal. Zij is voortaan op de
meewerkdagen op de tuin. Hulp bij het groenonderhoud en beheer van het huisje is nog
steeds welkom: fraukebolt.wielewaal@gmail.com, 06 51934615
- Karin coördineert de schooltuinlessen op de Wielewaal
- Willem en Piet coördineren het onderhoud van het terrein van de ouder-kindtuinen. Er is
veel enthousiasme voor de ingestelde samenwerkdagen.

- Het Tuinhuis is 19 maart feestelijk geopend door wethouder Tiemens en de aanwezige
kinderen.
Verder:
- De Wielewaal is sinds donderdag 21 april een zelfstandige stichting (zie onder).
- De grond van de Wielewaal veiliggesteld voor de schooltuin. De nieuwe eigenaars - uit de
Wielwaal ‘community’ – verpachten de bgrond aan de schooltuin. Fijn!
- de ooievaars die zo hoopvol begonnen met flirten en paren zijn helaas weer vertrokken.
Volgend jaar beter!

Van het bestuur
Stichting de Wielewaal
‘We’ zijn nu een zelfstandige stichting, en opereren
niet langer onder de paraplu van Stichting
Landwaard. Dat was van beide kanten een wens. De
Stichting Landwaard (www.landwaard.eu) hoopte
een jaar of wat geleden aan het begin van de
Ooijpolder een stadsboerderij met landwinkel te
kunnen starten maar heeft inmiddels haar
activiteiten verlegd naar Arnhem op het terrein van
‘Het Dorp’. Anderzijds wilden wij onderhand liever

zelf onze financiën beheren: kortere lijntjes zijn overzichtelijker. 21 april was het zover.
Voorzitter is Gert, secretaris Greet en de penningmeester Annerie, en Frauke zit ook in het
bestuur. Greet en Annerie hoorden bij de eerste initiatiefnemers, en Gert was de eerste
schooltuinmeester. Zij willen de organisatie door deze overgang loodsen maar zouden het
prima vinden als daarna anderen het stuur overnemen.
We gaan ook de ANBI-status aanvragen (Algemeen Nut Beogende Instelling); giften aan
Stichting schooltuin de Wielewaal’ zijn dan voortaan aftrekbaar van de belasting.
Het Tuinhuis
We hebben al veel plezier van het Tuinhuis gehad, het is heel fijn dat de vrijwilligers een
plekje hebben om spullen te bewaren en even op adem te komen, zeker bij slecht weer, en
dat de mensen van de ouder-kindtuinen er naar de wc kunnen. We zijn er trots op wat
allemaal al voor elkaar is gebokst, tegelterras, planken op de zolder, kookgerei, en die mooie
kachel is natuurlijk een pronkstuk.
Het Tuinhuis is min of meer casco opgeleverd dus er is nog veel te doen. Binnenkort zal het
aangesloten worden op water en elektra, en er komt een echte wc die loost op een
helofytenfilter. Het verder isoleren en afwerken staat voor het najaar gepland.
Ondertussen willen we nadenken over gebruik van het Tuinhuis in de uren dat het niet
gebruikt wordt voor de Schooltuin en de vrijwilligers. We denken aan verhuur voor
workshops en vergaderingen. Als je ideeën hebt, kun je je melden bij Iris, via
wielewaal@fo.nl
Materialen/hulp die we nog zoeken: isolatiemateriaal huisje, wandplaten, advies
verlichting/LED, installateur electra, parasols, standaards, biertafels voor oogstfeest,
regenton, 1000 liter watertanks

Voor de agenda
Samenwerkdagen Wielewaal (van 10-15):
Zaterdag 14 mei
Zondag 11 juni
Zaterdag 9 juli
oogstfeest Schooltuin De Wielewaal donderdag 22 september.

