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Z Welkom Y
In deze 3e Nieuwsbrief over het Avonturenbos aan de rand van de
Stekkenberg zullen we vooral aandacht besteden aan het ontwerpproces
van de kinderen, het beheer van het Avonturenbos en hoe het verder
moet als het Avonturenbos er eenmaal ligt. Daarom vindt u in deze
Nieuwsbrief een oproep, omdat we op zoek zijn naar mensen die op een
of andere manier een bijdrage willen leveren als het Avonturenbos klaar
is. Wanneer u deze nieuwsbrief bij iemand anders in de mailbox wil laten
bezorgen geef dan het e‐mail adres aan ons door
(avonturenbosstekkenberg@oosterpoortwoon.nl), wij zorgen dan voor
de verzending van deze en volgende nummers. Heel veel leesplezier.

Z Oproepje!Y
Gezocht: (buurt)bewoners in alle soorten en maten! Wie wil mee werken aan het opzetten en in
stand houden van een prachtig Avonturenbos, waar kinderen volop kunnen spelen en avonturen kunnen beleven?
Iedereen mag zijn steentje bijdragen, van jong tot oud, man en vrouw, ouders, opa’s en oma’s, slim, sterk, handig,
met ideeën, met handen uit de mouwen, denkers en doeners, met veel of weinig tijd. Dus, vindt u het leuk om met
kinderen het bos in te gaan, ze te begeleiden of een oogje in het zeil te houden? Of kunt u iedere week een rondje
lopen om de rommel op te ruimen? Meldt u dan aan via avonturenbosstekkenberg@oosterpoortwoon.nl
Wat is er allemaal nog meer te doen? Lees verder bij ‘beheer van het Avonturenbos’, verderop in deze nieuwsbrief!

Z Het Avonturenbos Y

Nijmeegse baan

Het Avonturenbos wordt een plek waar kinderen centraal
staan. Het wordt geen speeltuin, maar avontuurlijke
gebruiksnatuur! Lekker buiten spelen met elkaar in het bos!
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Z Beheer van het Avonturenbos Y
Vanaf het begin van het hele proces is steeds 1 ding duidelijk gemaakt: hulp uit de buurt is noodzakelijk. Er zijn
allerlei kleinere en grotere klusjes waar u uw steentje kunt bijdragen. Een paar voorbeelden op een rijtje:
• Bestuurstaken in de nog op te richten stichting;
• Organiseren van activiteiten in het bos;
• Onderhouden van contacten (met bijv. scholen, Staatsbosbeheer en Werkgroep Milieubeheer Groesbeek)
• PR‐zaken en communicatie;
• Helpen met onderhoud van het bos, toezicht en beheer;
• Schoonhouden van het bosgebied;
• Materiaalbeheer.
We werken aan een materiaalberging in het nieuw te bouwen appartementencomplex, zodat het bijvoorbeeld
makkelijker is om materiaal voor de (sport‐ en spel)activiteiten op te bergen. Er wordt ook een onderhoudsplan
gemaakt, zodat overzichtelijk is welk onderhoud in welke maand nodig is. U hoeft dus niet zelf het wiel uit te vinden.
Bij de struintuin in Beek hebben ze dit als volgt gedaan:

Z Kinderparticipatie Y
In oktober is begonnen met een aantal bijeenkomsten waarin we het bos gaan inrichten. Dit is gebeurd onder leiding
van Stichting Welzijn Groesbeek in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. Voor meer informatie daarover kan
u contact opnemen met Wikke Raymakers, w.raymakers@welzijngroesbeek.nl
Het eindresultaat bestaat uit enkele maquettes, waarop de kinderen hebben uitgebeeld wat zij het allerleukst vinden
voor het nieuwe Avonturenbos. Op 16 november a.s. om 11.30 uur worden deze maquettes aangeboden op het
gemeentehuis in Groesbeek, aan Wethouder Giesbers. De kinderen worden door de ouders opgehaald op het
gemeentehuis, dus we verwachten een grote opkomst. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!
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