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1. Nieuws 

Eerste uitgave activiteitenoverzicht 
Hallo, 

Dit is de eerste uitgave van het activiteitenboekje van het Beukenbos. Met dit 

boekje willen we jullie onder andere informeren over de activiteiten/ 

werkzaamheden die plaats vinden deze maand. Daarnaast zullen wij 

nieuwtjes delen, evt. leuke foto’s en ontwikkelingen binnen het bos.  

Groet Ike en Stephan 

Fonteynenburgdag 

Vrijdag 7 juni was de Fonteynenburgdag. Het 

was een leuke en inspirerende dag met een 

mooi optreden en leuke workshops. Een van de 

workshops was klussen met CJOE, waar jullie 

de  afgelopen 

weken de 

voorbereidingen voor hebben gemaakt. De 

deelnemers vonden de activiteit erg leuk en 

soms best lastig. Een van de deelnemers zei: “Ik 

vond dat ze de activiteit erg leuk hadden 

gedaan, maar ik ben er achter gekomen dat ik helemaal niet zo handig ben in 

het klussen!” 

 

Voetbal verbindt 

Op 12 juli is het weer zover: Voetbal verbindt 2019!  Voetbal Verbindt is een 

gezellige voetbaldag, georganiseerd door Fonteynenburg, met het doel 

verschillende groepen uit de samenleving bij elkaar te brengen. Tijdens het 

toernooi, dat voor de zesde keer plaats vindt, strijden voetballers met en 

zonder psychiatrische achtergrond om de beker en vóóral om de eer. Respect 

voor elkaar en plezier in het spel; daar gaat het om. 

Samen voetballen, verbonden met elkaar is: samen scoren! Doe jullie ook 

mee, of kom je aanmoedigen? We zien jullie graag op het voetbalveld voor 

een gezellige dag!  



2. Activiteitenoverzicht 

Boswerkzaamheden 

Het bos is volop in ontwikkeling. De werkzaamheden die vallen onder 
bosonderhoud zijn: 

- Vlindertuin 

- Onkruid verwijderen 

- Looppaden onderhouden 

 

Houtbewerking 

- Opdrachten intern 

- Opdrachten extern  

 

Kippenren 

- Kippen verzorgen 

- Eieren verzamelen 

- Hok schoonmaken 

 

Moestuin 

- Aardbeien 

- Aardappelen  

- Kruidentuin 

- Onderhouden  

  



3. Rooster Juli 2019  

 
 

Activiteiten/werkzaamheden zijn onder voorbehoudt. Werkzaamheden 
kunnen niet doorgaan vanwege weersomstandigheden of andere 
onvoorziene situaties.  
Activiteit  Werkzaamheden 

Bosonderhoud Onkruid verwijderen 

 Paden onderhouden 
 Vlindertuin bijhouden  

 Moestuin onderhouden 
  

Houtbewerking Opdrachten  

  
Overige taken Grasveld maaien 

 Kippen verzorgen 
 

4. Contact 

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Dank kun je met ons 
contact opnemen. 
Dit kan bij: 
Stephan Koote 
S.koote@fonteynenburg.nl 
 
Ike Lalau: 
I.Lalau@Fonteynenburg.nl 
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