Beleidsplan Stichting De Kruidenhoeve te Balkbrug

Het doel van de Stichting is om zoveel mogelijk volwassenen en kinderen
•
•
•

In contact te brengen met de natuur waardoor ze liefde voor bloemen, planten.
struiken en bomen kunnen ontwikkelen.
In contact te brengen met oude en nieuwe groenten en kruiden, waardoor ze
kennis opdoen over gezonde voeding.
In contact te brengen met medicinale planten en kruiden waardoor ze de
heilzame werking van de natuur leren kennen.
Hierbij richt de Stichting zich op zowel de regionale bevolking als ook op de
toeristen. Het is bestemd voor bezoekers van alle leeftijden.

Het aanbod
1. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de Stichting
2. Tuinen aangelegd met een totale oppervlakte van 6000 m2 die zijn onderverdeeld
in bloemen- groenten- en kruidentuinen. Deze tuinen zijn in het seizoen enkele
dagen per week open voor bezoekers. Er is ook een rolstoel beschikbaar voor
mensen die wat slechter ter been zijn.
3. Veel planten zijn voorzien van bordjes met naam en toepassingsmogelijkheid.
4. Een SpeurNeuzenPad uitgezet voor kinderen, waardoor ze nieuwe ervaringen op
kunnen doen in de natuur, op een speelse manier gepresenteerd.
5. De mogelijkheid om via ‘oerkoken’ te leren hoe gezond en lekker koken kan zijn
met producten vers uit de tuin
6. Rondleidingen voor groepen om alle facetten onder de aandacht te brengen.
7. Cursussen?
Voor 2017 zijn de belangrijkste aandachtspunten:
1. NL-DOET VRIJWILLIGERSDAG
De organisatie Nederland Doet organiseert jaarlijks vrijwilligerswerkdagen; dit jaar op
vrijdag 10 en zaterdag 11 maart . Daar doet onze stichting aan mee op vrijdag 10
maart om de tuinen in orde maken voor de opening in juni. Daarvoor hebben we het
volgende schema:
•
•
•
•
•
•

Het aanmelden bij de stichting NL Doet
Het benaderen van potentiéle vrijwilligers die een dag of dagdeel willen helpen;
streven is 10-15 personen.
Het opstellen van een klussenlijst waarbij de taken per 1-3 personen benoemd
worden.
Het aanschaffen van het benodigde materiaal.
Het voorbereiden van de catering voor die dag.
Na afloop evalueren.

2. HET SPEURNEUZENPAD CONTROLEREN
•

Het SpeurNeuzenPad moet gecontroleerd worden op route en materialen.

3. MEER BEZOEKERS
•

•

Het benaderen en uitnodigen van bejaardenorganisaties om de tuinen te
bezoeken met groepen (ca. 10 personen) inclusief rondleiding, koffie/thee en
eenvoudige lunch.
Het opstellen van de uitnodiging, zoeken naar de e-mail adressen, mailing
versturen en eventueel nabellen. De wandelpaden controleren op geschiktheid
voor rolstoelen.

4. KRUIDENPAD
•

Het Kruidenpad controleren, inventariseren op verdwenen planten, deze zaaien of
bestellen, poten en van naam voorzien.
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