
Parallel hieraan loopt het werven van middelen voor de kosten van de
grond. Voor het gedeelte dat natuur wordt verwachten we een

subsidie van de provincie te krijgen voor compensatie van de
waardedaling. De aanvraag is inhoudelijk al akkoord en het wachten
is  alleen nog op de handtekening van de subsidieafdeling. Het gaat

om een groot bedrag en hoewel we niet kunnen bedenken wat er nog
mis kan gaan, willen we hier toch op wachten. Hierdoor kunnen we

nog net niet helemaal zeggen: 'Wi'j gaot d'ran'. We zijn er bijna en
moeten nog even geduld hebben. We gaan ervan uit dat de

handtekening op tijd komt, zodat het grondwerk in oktober kan
gebeuren en het planten in november of december. Dus wij gaan op

volle kracht door met de voorbereiding!
 

Voor het gedeelte dat geen natuur wordt, maar ruimte biedt voor
speeltoestellen en allerlei gemeenschapsactiviteiten, zijn de kosten
van de grond nog niet gedekt. Hiervoor zoeken we mensen die een

m2 grond willen sponsoren. Wil jij ons helpen? Ga naar onze website,
www.boskapellebusken.com en klik op 'vriend worden'.

Boskapellebusken
Nieuwsbrief augustus 2022

Na de inspirerende bijeenkomsten in november en maart is er een tijdje weinig
nieuws geweest vanuit de werkgroep Boskapellebusken. Achter de schermen is er

hard gewerkt. We praten jullie bij in deze nieuwsbrief, die wordt verspreid onder onze
abonnees, vrijwilligers, donateurs en eenmalig aan alle leden van Sinderens Belang.

Stand van zaken: bi-jnao d'ran!
Het perceel aan de Boskapelle is officieel aangekocht door de
Diaconie PGV en aan ons ter beschikking gesteld. Tegelijk zijn we
aan de slag gegaan met het maken van een projectplan met
begroting en het werven van fondsen en subsidies. Voor de aanleg
en de inrichting hebben we inmiddels prachtige toezeggingen
binnen van Stichting DAK, firma Kaak, Gemeente Oude IJsselstreek,
VSB Fonds, Oranjefonds, GUV Goede Doelen Fonds, Sociaal Werk
Oude IJsselstreek, Kern met Pit, Provincie Gelderland en de
Ouderraad van onze helaas opgeheven bassisschool De Wegwijzer.
Twee aanvragen zijn nog in behandeling, maar de nu ontvangen
toezeggingen zijn al bijna voldoende voor het hele project.



Kinderen van Sinderen denken mee
Het Boskapellebusken wordt een plek voor zowel kinderen als
volwassenen. Op de twee informatieavonden zijn prachtige
ideeën aangedragen door volwassenen, dus het werd tijd om
ook de kinderen uit het dorp mee te laten denken.

Jurgen Hulst, lid van de werkgroep, is in mei twee ochtenden naar
OBS de Wegwijzer geweest, om daar de plannen voor het

Boskapellebusken te presenteren. Vervolgens mochten de
kinderen zelf aan de slag met hun eigen plannen voor het

buurtbos! Zij zaten boordevol nieuwe ideeën. De middenbouw
dacht aan een uitkijktoren, een klimtoren, zwembaden, waterbak
voor honden, maar ook de mogelijkheid om met je pony naar het

buurtbos te kunnen gaan werd genoemd.

Burendag Sinderen 2022
Op zaterdag 24 september, tijdens de nationale burendag, organiseren

we een gezellig samenzijn tussen 14.00 en 17.00 uur op de plaats van
het Boskapellebusken. Dit is niet uitsluitend voor de buren, maar voor

de hele Sinderense gemeenschap met interesse in het
Boskapellebusken. Doel is om jullie verder te informeren over de stand
van zaken en plannen rond het Boskapellebusken en tegelijkertijd een

aangename middag met elkaar te hebben met spelletjes voor de
kinderen, activiteiten en versnaperingen. Ofwel een samenzijn in de

geest van het toekomstig gebruik van deze nieuwe ontmoetingsplaats
op Sinderen. Zet je het vast in de agenda?

Het Boskapellebusken heeft een eigen logo! Op de informatieavond van
15 maart 2022 is het logo gepresenteerd aan alle belangstellenden. Het

logo is het resultaat van een uitvoerige brainstorm van de werkgroep als
geheel en uiteindelijk op papier uitgewerkt door Jurgen Hulst. Het staat
symbool voor wat de plek gaat worden: een bosje dat gedragen wordt

door de gemeenschap, waar jong en oud een rol mag spelen.

Boskapellebusken logo

De bovenbouw zag het wel zitten dat er o.a. een wifi-punt komt, een
knuffelplek met dieren, klimtouwen tussen de bomen, een skatebaan,
fonteinen, trampolines, een pannaveldje en een boomhut. Het was echt
fantastisch om te zien hoe enthousiast alle kinderen waren en hoeveel
goede ideeën ze hadden. Er werd niet alleen gedacht over wat mooi of
leuk zou zijn in het buurtbos, ook de praktische aandachtspunten zoals
bijvoorbeeld een fietsenstalling, voorzieningen voor rolstoelen, afvoer van
regenwater en het belang van (ondergrondse) prullenbakken kwamen
naar voren in groep 7 en 8.

De werkgroep Boskapellebusken neemt de ideeën van de kinderen zoveel
mogelijk mee in de nadere uitwerking van het plan!



In juli mochten we als werkgroep een mooie bijdrage van maar liefst
€7.250 ontvangen van de Ouderraad van De Wegwijzer. Hoewel de
aanleiding (het sluiten van de school) ons spijt, zijn we hier heel blij

mee. We zullen ons best doen om het bedrag een mooie bestemming
te geven, zodat alle kinderen van Sinderen en omstreken er plezier van

kunnen hebben.

Abonneren op onze nieuwsbrief
Je ontvangt deze nieuwsbrief nu eenmalig, tenzij je al abonnee

bent. Wil je graag op de hoogte worden gehouden van alle
nieuwtjes over het Boskapellebusken? Abonneer dan op onze

nieuwsbrief. Wij sturen enkele keren per jaar een nieuwsbrief over
de voortgang, activiteiten en evenementen. Ga naar onze website

www.boskapellebusken.com en klik op 'nieuwsbrief', volg hierbij de
stappen.

De stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen e.o. is bereid gevonden om als rechtspersoon op te
treden voor het project, met name voor de zakelijke aspecten. Dit alles in samenspraak met
Sinderens Belang, die ook nauw betrokken blijft. Het Boskapellebusken is echter een zelfstandig
project, dat zichzelf moet bedruipen, met een eigen bankrekening en eigen vrijwilligers. Het is dus
niet de bedoeling dat de vrijwilligers van de Kerkenpaden het busken erbij gaan doen. Er hebben
zich al vrijwilligers gemeld, maar als het Boskapellebusken eenmaal is aangelegd, zijn er nog veel
mensen welkom om te helpen met onderhoud of met het organiseren van activiteiten. Heb je
interesse, vraag iemand van de werkgroep of stuur een mail aan boskapellebusken@gmail.com.

Samenwerking met Stichting Kerk- en Fietspaden

Wil je ook graag helpen bij de realisatie van het buurtbos? Word dan
vriend van het Boskapellebusken! Dit kan door één of meerdere
vierkante meters te sponsoren, een eenmalige donatie te doen of
vaste donateur te worden. Met name vaste donateurs zijn heel
welkom om de jaarlijkse kosten te dekken (onderhoud, koffie, elektra
e.d.). Ook kleine toezeggingen zijn welkom, vele kleine maken één
grote! Vul op onze website www.boskapellebusken.com het formulier
onder 'Vriend worden' in of vraag hiernaar bij één van onze
werkgroepleden.

Bijdrage van Ouderraad De Wegwijzer

Doe je ook mee?

Achterste rij van links naar rechts: Dolf Wisselink, Aart Stans, 
Jan Weening, Anna Kemp, Harm Boesveld, Jurgen Hulst, Anniek
Ankersmit. 
Voorste rij van links naar rechts: Wim Gesink, Anne van Voorst,
Marjon Groot Nibbelink, Madelon Ankersmit.
Afwezig: Nienke Ankersmit

Werkgroep Boskapellebusken
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