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Nl Doet ook op de Ossenbeemd
Zaterdag 10 maart 12.00 – 17.00 uur

Het is weer bijna zover, de NL Doet activiteit van 2018 bij de Ossenbeemd komt er aan.
Deze gaat gehouden worden op zaterdag 10 maart 2018 van 12.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Natuur- en Milieucentrum De Ossenbeemd, Haageind 31, 5751BB Deurne.
Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt
iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Meedoen
Natuur- en Milieucentrum De Ossenbeemd in Deurne is een organisatie die volledig op vrijwilligers
draait. Of je nu wilt functioneren als gastheer- of vrouw op de Ossenbeemd, scholengroepen wil
begeleiden, onderhoudswerkzaamheden wil verrichten in het bezoekerscentrum of in ons park aan
de slag wil: als vrijwilliger op de Ossenbeemd ben je altijd welkom.
Het Oranje Fonds laat met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn en
daar sluiten we graag bij aan. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk het
vrijwilligerswerk op de Ossenbeemd kan zijn.
Werk je liever buiten of binnen?
De karweitjes op de Ossenbeemd zijn op 10 maart hoofdzakelijk buitenactiviteiten. Wij hebben
diverse kleine/grote klussen die deze dag gedaan kunnen worden. Oa uitbreiden van onze fruittuin,
opvullen van hagen op het terrein, voortuin gaat vernieuwd worden, plaatsen van een nieuwe
fietsenstalling, bewegwijzering wordt uitgebreid, stalling maken, renovatie insectenhotel.
Maar ook in het bezoekerscentrum zijn genoeg dingen te doen. Er is voor elk wat wils.
Resultaat
Door samen deze klussen te doen tijdens nl doet kunnen het komende seizoen er weer vele mensen
gaan genieten van ons terrein.
Geen tijd op 10 maart?
…maar wil je wel wat meer weten over de mogelijkheden om als vrijwilliger op de Ossenbeemd aan
de slag te gaan? Stuur even een mailtje aan info@ossenbeemd.nl of loop eens binnen op een
woensdagmiddag.

