
 
 
 
 
 
 

 
Paridjeza Ruimte voor Levenskracht 
 

HOOIDAG (De zaterdag op of rond 21 juni) 
(Als 21 juni op zondag, maandag of dinsdag valt dan de zaterdag ervoor,  valt 21 juni op woensdag, donderdag of vrijdag, dan erna) 

HOOIWEEKEND (Het derde weekend van september – vrijdag t/m zondag) 

 
Tijdens de hooidagen gaat het om natuurbeheer in de vorm van hooien op de bloemenweiden van ons 
centrum. Daarnaast zorgen wij voor een gezellige verbonden sfeer en lekker eten. Met deze 
combinatie willen we een heerlijk weekend aanbieden, waarin buiten werken, stilte, samenzijn en 
natuurbeleving de ingrediënten zijn. 
 
Ons terrein is een provinciaal natuurreservaat. We houden het in stand door natuurbeheer, 
waaronder maaien. Het terrein is te kwetsbaar om met grote machines te kunnen werken, dus het 
hooien moet met de hand gebeuren. Als je meedoet aan een dag of weekend help je ons bij het 
onderhoud van een waardevol particulier natuurgebied midden in het Natuurnetwerk Nederland.  
Het buitenwerk vraagt een stevige inzet en vormt het hoofddeel van het programma. In ruil bieden 
wij in het hooiweekend overnachting en lekkere maaltijden. We zorgen ervoor dat je je verbonden 

voelt in de groep en we letten erop dat niemand teveel hooi op zijn vork neemt        . 
Hooien is aangenaam om samen te doen. In stilte of gezellig kletsend hark je het maaisel bij elkaar en 
laad het op een kar. De geuren van het verse hooi, de gagel en de hei zijn een cadeautje van het veld. 
De vele vogels en bij warm weer de kikkers en krekels zorgen voor de achtergrondmuziek.  
 
Het hooien. 
De bloemenweiden op het terrein van Paridjeza zijn een lust voor het oog. Het terrein is vrij glooiend, 
waardoor de begroeiingen gevarieerd zijn. Er komen diverse zeldzame bloemen in voor, waaronder 
orchideeën, steenanjer en zonnedauw. Om de bloemenrijkdom te behouden of zelfs te bevorderen is 
het goed om de weiden elk jaar minstens 1 keer te maaien. Dat is op het terrein van Paridjeza de 
afgelopen 25 jaar steeds in september gedaan.  Z.o.z. 
  



In juni maaien we een klein gedeelte (langs de paden). Het gras wordt met een machine gemaaid en 
blijft dan enkele dagen liggen om te drogen. Vervolgens wordt het afgevoerd zodat de 
voedingstoffen niet terug in de grond komen en er verschraling optreedt. Dat komt de 
soortenrijkdom ten goede. Het hooi wordt verzameld op de compostakker, waar het wordt gemengd 
met oude compost en houtsnippers, zodat het goed kan composteren. Na twee jaar kan de compost 
worden gebruikt in de moes- en siertuin. 
 
Overnachting:  
De meest passende overnachting tijdens het hooiweekend is het slapen in de open lucht in onze tuin 
(met je eigen tent). Je kunt ook op een matras in het tuinhuis (groepsruimte). Als je meer luxe wilt, 
maak je gebruik van een van de vele overnachtingsgelegenheden in Schoonloo (op eigen kosten). We 
kunnen je hiervoor een lijstje met de mogelijkheden sturen. Natuurlijk kun je ook thuis gaan slapen – 
maar wij beginnen wel om 10:00 uur met kennismaking en instructie.  
 
Eten:  
Wij zorgen voor de ingrediënten voor biologische vegetarische maaltijden. Het bereiden van de 
maaltijden is in handen van vrijwillige koks en het corvee doen we gezamenlijk. Als je niet van zwaar 
werk houdt, maar wel van koken, of meehelpen in de keuken, dan ben je ook hartelijk welkom. 

(pssst: het is dankbaar werk, want de bel voor het eten wordt met luid gejuich ontvangen…      ). 
 
Programma:  
De dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur.  
In het hooiweekend hoef je niet aan alle dagen mee te doen. Je kunt ook 1, 2 of 3 dagen komen; zorg 
er dan wel voor dat je om 10:00 uur bij de instructies en kennismaking aanwezig bent.  
 
Leiding:  
De weekenden worden begeleid door Jeroen Gigengack en Regina Rauw. Jeroen heeft jarenlange 
ervaring als leider en organisator van vrijwillig educatief natuur- en landschapsbeheer. Hij heeft 
gewerkt voor Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland en voor het IVN. Regina is de gastvrouw 
tijdens de weekenden.  
 
Heb je zin om mee te doen, bel of mail ons dan. Paridjeza – Ruimte voor Levenskracht 
Hartelijke groeten, Elperstraat 8 
Regina Rauw 9443 TL Schoonloo 
Jeroen Gigengack 06-18092270 

info@paridjeza.nl 
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