NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN BOETZELAERPARK
ANWB KENT PRIJS TOE!
Het van Boetzelaerpark in de Bilt krijgt een prijs van de ANWB. Op 3 juni 2012 wordt
er een cheque ter waarde van 5000 Euro overhandigd aan het bestuur van de
Vereniging Vrienden van het van Boetzelaerpark. Met dat geld is er een goed begin
voor het realiseren van een boomgaard naast het park, op het braakliggende terrein
achter de huizen aan de Kerklaan.
De Vereniging wil, met alle omwonenden, een plukboomgaard maken waar allerlei
activiteiten kunnen plaatsvinden. Dat kunnen bloesemlunches en oogstdiners zijn,
maar ook demonstraties van imkers en snoeideskundigen. De hele omgeving krijgt er
een prachtige tuin bij waarin het mogelijk is om samen komen en fruit te plukken. Elke
boom krijgt een adoptieouder die zorgt voor het snoeien en ander onderhoud. Met de
opbrengst van de kleine bijdrage van elke adoptieouder kan er extra onderhoud
gefinancierd worden, ook van bomen in het naastgelegen historische park.
Sven Gutker de Geus, de voorzitter van het park: ‘De steun in de rug van de ANWB
komt op een heel goed moment. De gemeente is in gesprek met de bewoners rond het
terrein over de bestemming van het landje. Het plan voor de boomgaard is in goede
aarde gevallen en zal samen met de bewoners en onze Vereniging verder worden
vormgegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar de soorten bomen en de afstand
tussen de bomen. Een goede doorkijk is van belang voor de bewoners rondom de
boomgaard en geeft tevens de kans om tussen de bomen lange tafels te plaatsen voor
de activiteiten. De Vereniging gaat nu op zoek naar meer fondsen die willen aansluiten
en naar bedrijven die willen meewerken aan dit mooie plan.

3 JUNI: DAG VAN HET PARK
Op 3 juni 2012 krijgt de vereniging van de ANWB de cheque ter waarde van 5000
Euro. Op deze feestelijke dag is het de bedoeling de volgende activiteiten in het park
te hebben: een audiotour door het park, een smultafel in de ‘boomgaard’ met daarbij
de plannen en een adoptieaanbod, een imker

VERZOEK TOT BETALING
Hierbij een verzoek tot betaling van de contributie 2012. Wilt u (als u dat nog niet
heeft gedaan) uw bijdrage van dit jaar overmaken? Het lidmaatschap is € 10,- per
persoon en € 15,- per gezin. Meer mag altijd! Op rekening 78.15.06.824 ten name van
‘Vereniging Vrienden Van Boetzelaerpark’. Website van de Vereniging:
www.vriendenboetzelaerpark.nl

KUNSTMARKT 2012
Een jaarlijks terugkerend feest van ongekende klasse, je moet er geweest zijn om te
weten welk gevoel de Kunstmarkt in het park achterlaat. Ook ivoor 2012 zijn de
verwachtingen weer hoog gespannen. In 2012 op zaterdag 8 september! Voor meer
informatie: http://kunstmarktdebilt.nl

Nieuwe bestuursleden!
Begin dit jaar is het bestuur versterkt met Toos Bedaux en Ben Verwiel!
Algemene Leden Vergadering 24 april
Op 24 april is van 20.00 toy 21.30 uur de Algemene Leden Vergadering met eerst van
20.00 tot 20.30 de vergadering en daarna een lezing! In ’t Hoekie in De Bilt.

REDACTIE: VERONIEK CLERX /SVEN GUTKER DE GEUS
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