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DE PLUKBOOMGAARD IS EEN FEIT
In laatste koude week van februari zijn alle vruchtbomen de grond in
gegaan. Daarmee is de plukboomgaard een feit geworden. Dankzij
Gemeente De Bilt, de ANWB, de Stichting Mens en zijn Natuur, het
hoveniersbedrijf Den Groene Hollander (Walter den Hollander) en
tuintekenbureau “Mijn kleine tuin (Anke Patist). Niet te vergeten de vele
omwonenden. In de komende weken zal de heer Jan de Graaf, smid in De
Bilt, een prachtig smeedijzeren hek afronden. Het hek zal de grens gaan
vormen tussen boomgaard en park. Ook zullen een informatiebord over de
boomgaard verschijnen en een houten zitbank rondom de centrale eik.
Hek, bord en bank zijn mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Utrechtse Heuvelrug.

De boomgaard in wording

DOE JE MEE OP 16 MAART?
NL DOET is een jaarlijks terugkerend groot landelijk evenement. Tijdens
deze dagen doen tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk. Iedereen
kan meedoen. NL DOET zet de schijnwerpers twee dagen op vrijwillige
inzet. Op 16 maart is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en
stimuleert iedereen om de handen uit de mouwen te steken. Bij voorkeur
in ons park! Iedereen kan meedoen! Meld u zich nu aan via www.nldoet.nl
Koffie, appeltaart en soep staan klaar!

Audiotour door het park

De Bilt Schrijft heeft op 11 januari 2013 een audiotour op de website
gezet, met daarbij een app om de tour met de telefoon in het park te
kunnen doen. Kijk op www.beleefdebilt.nl

DAG VAN HET PARK 2013: OPENING PLUKBOOMGAARD
De Dag van het Park 2013 vindt traditiegetrouw plaats op de laatste
zondag van mei: 26 mei 2013. Het thema voor 2013 is ‘Harmonie in het
park’. Op deze dag zal de Plukboomgaard officieel en feestelijk worden
geopend in het bijzijn van vertegenwoordigers van Gemeente De Bilt, de
ANWB, Stichting Mens en zijn Natuur en Rabobank Utrechtse Heuvelrug.
Het smeedijzeren hek zal in het middelpunt staan. Naar passende
muzikale omlijsting wordt gezocht.

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

MEER OP DE WEBSITE
Meer informatie vindt u op de website www.vriendenboetzelaerpark.nl

VERENIGING EN LIDMAATSCHAP
Het bestuur wordt gekozen door de leden. Per 12 februari 2012 telt de
Vereniging 114 leden. Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het
Van Boetzelaerpark bestaat uit de volgende personen: Ben Verwiel,
voorzitter, Sven Gutker de Geus, penningmeester,- Veroniek Clerx,
secretaris, Toos Bedaux, bestuurslid en voorzitter werkgroep boomgaard
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 www.vriendenboetzelaerpark.nl
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