
 
Zorgzaam samenleven
 
  
Organisatie: Vriendenstichting Woonerf Luscinia 
Doel:    Actief kennismaken met het nieuwe woon-zorgproject 
Locatie: Lankhorsterstraat 21 in Hengelo (Gld), Camping de 

Nachtegaal 
Tijd:   10:00uur – 17:00uur
Activiteiten: 

   NL-doet!  Zaai en plantdag    
We verwelkomen bewoners, vrienden, buren en vrijwilligers, jong en oud, om elkaar te 
ontmoeten en zich samen in te zetten voor Woonerf Luscinia,  een woon-werkgemeenschap 
waar zorg, recreatie en natuur op een prettige manier samengaan. 
 

   Aanleg boomgaard en kruidentuin
Wij gaan deze dag gezamenlijk een boomgaard aanleggen. Met fruitbomen en struiken 
waarvan we in de toekomst de vruchten kunnen plukken en verwerken. Tevens maken we 
een begin met de aanleg van een kruidentuin met geurige kruiden voor de keuken van 
Woonerf Luscinia, de kantine van Camping de Nachtegaal en andere doeleinden.

    Andere vrijwilligersklussen
Op het terrein worden op deze dag ook andere klussen uitgevoerd, er is voor ieder wat wils! 

• Er wordt gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes
• Een klusgroep bouwt een houtopslagplaats voor brandhout
• De houtsingels van de camping krijgen een opknapbeurt 
• Er worden mooie naambordjes gemaakt om wegwijs te worden op het terrein
• De aanleg van de pluktuin gaat van start met het zaaien en planten van bloemen 
• We verwerken snoeihout tot een afrastering

Samen maken we er een nuttige en gezellige dag van en sluiten af met muziek! 
Doe mee! 
En meld je aan!

Aanmelding en informatie, Ariënne Henkemans, info@vriendenvanluscinia.nl, telefoon: 
0644380229  www.woonerf-luscinia.nl

           
    

Uitnodiging
22 maart  NL-doet  klusdag 

én
Aftrap project:

“Reuring in de Achterhoek”
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NL Doet klusdag op Woonerf Luscinia 22 maart 2014

Programma 

9.45 uur:    Inloop + koffie thee!

10.00   Start + Welkom 

10.15 – 12.15 uur:  Klussen in groepen

12.15 - 12.45 uur:  Lunch 

12.45 - 13.30 uur: Rondleidingen

13.00 - 15.30 uur:   Vervolg klussen

15.30 - 16 uur: Opruimen

16 uur:   Gezamenlijke afsluiting met muziek

Locatie:      Lankhorsterstraat 21,  7255 LC Hengelo (Gld)

Tijd:      10.00uur - 17.00uur

Vrijwilligersinformatie: www.nldoet.nl 

Aanmelden:   Ariënne Henkemans  info@vriendenvanluscinia.nl
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