NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN BOETZELAERPARK
BOOMGAARD KOMT ER!
Het was even stil rond de boomgaard. Na de ANWB-prijs in mei en de Dag van het
Park in juni, bleek nog geen concrete gemeentelijke actie in september. Tijdens een
spoedoverleg waarschuwde het bestuur, de ambtenaren en wethouder dat het project
nog dit jaar uitgevoerd moet worden. Dat was voorwaarde voor de toegezegde
bedragen van de ANWB en Stichting Mens en zijn Natuur (10.000). Dit bedrag wordt in
zijn geheel besteed aan de aankoop van de circa 30 fruitbomen. De gemeente heeft te
elfder ure de nog benodigde 7500 euro vrijgemaakt voor het bouwklaar maken van de
grond. Binnenkort wordt de parkbuurt op de hoogte gebracht van de aanstaande
werkzaamheden. In oktober gaan de shovels de grond in om het boomgaardperceel
rijp te maken voor de boomaanplant.
Het bestuur heeft met de boomspecialist Walter den Hollander en hovenier Anke Patist
een voorkeurslijst van boomsoorten opgesteld. Ook is nagedacht over een goede
formule voor de exploitatie van boomgaard en bomen. Besloten is tot een model van
200 aandeelhouders tegen een pakket aandelen van 25 euro per stuk per jaar. Een
aandeel garandeert dat de eigenaar kan meedelen in het vruchtgebruik (plukdagen of
aandeel in evenementen in de boomgaard). Dit model zal op korte termijn worden
uitgewerkt naar verwachting in samenwerking met de plaatselijke coöperatieve bank.
Lijst met boomsoorten
1 Gravensteiner appelboom, 2 Jonathan appelbomen, 2 Notarisappelbomen, 1 Pricesse Noble
appelboom, 2 Schone van Boskoop appelbomen, 1 Cox Orange Pippin appelboom, 2 Sterappelbomen, 1
Glorie van Holland appelboom, 1 Beurre Hardy perenboom, 1 Kruideniersperenboom, 1 Comtesse de
Paris perenboom, 2 Conseiller de la Cour perenbomen, 1 Legipont perenboom, 2 Triomphe de Vienne
perenbomen, 1 Noord Hollandse suikerperenboom, 1 Winter Forelle perenboom, 2 St Remy
perenbomen, 3 Reine Claude pruimenbomen in drie kleuren, 1 Myrabelle pruimenboom, 1 Early Laxton
pruimenboom, 1 Washington pruimenboom, 1 Anna Spath pruimenboom

900 JAAR DE BILT
In 2013 viert de gemeente De Bilt haar 900 jarig bestaan. Het bestuur van de Vereniging is bezig
inhoud te geven aan feestelijke activiteiten rond het park. Het is uiteraard welkom om hierin mee te
denken.

KUNSTMARKT 2013
Een jaarlijks terugkerend feest van ongekende klasse. Je moet er geweest zijn om te
weten welk gevoel de Kunstmarkt in het park achterlaat. De editie 2012 was super! In
2013 is de Kunstmarkt op zaterdag 14 september! Voor meer informatie:
http://kunstmarktdebilt.nl

NOGMAALS 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
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