In de media
Bron url:
Geen online vermelding gevonden.
1 juni 2017 - De Stenen Bank - Cor van der Donk

Vijftig tinten groen
Zondag 21 mei was de feestelijke opening van het voedselbos Novio. Rond de zeventig
belangstellenden luisterden met aandacht naar het welkom van Ab (voorzitter van de werkgroep
Groen Hees), de lovende woorden van Eef (projectleider van de Gemeente) en de inspirerende
presentatie van Wouter (het brein achter ons voedselbos). De particpatieovereenkomst is
getekend. In voorgaande Stenen Banken bent u meermaals geïnformeerd over het hoe en wat
van het voedselbos. Wat nog te doen staat is de oprichting van een projectgroep met bewoners.
Ook zijn er plannen voor een website. De projectgroep stelt zich onder meer ten doel om
initiatieven te ontwikkelen met betrekking tot het voedselbos: presentaties, (kook)workshops,
ontmoetingen en dergelijke. Heeft u belangstelling? Laat het ons dan weten.

Lieve lezers
Jullie zijn nog niet van ons af! Pecannoot Maar voorlopig wordt het stil. Zoals Wouter zei: "Een
goede boswachter wacht... Hij wacht op de groei van het bos en doet niets; nagenoeg niets." De
pecannoot daagt ons in het bijzonder uit. De boom kan wel 40 tot 50 meter hoog worden en hij
levert de beste pecannoten op een leeftijd tussen de 75 en 225 jaar. Dat zijn getallen die te
denken geven. Wachten krijgt een hoopvolle betekenis in het citaat uit het prachtige boek Stil de
tijd van joke j. Hermsen: "Stilte, rust en wachten zijn voorwaarden voor helder nadenken, echte

creativiteit en empathie." Zij ontleende de titel overigens aan een versregel van Gerrit
Kouwenaar: Maak de taal waar achter zijn tekens, Spel het vlees, stil de tijd, leef nog even.

NOTE: Wij proberen van teksten en beeldmateriaal de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met
diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er
materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op deze
op onze website gebruiken, neem dan contact op via w
 ww.nh-openruimte.nl.

