VRIENDEN VAN HET VAN BOETZELAERPARK
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Het is 2014, een jaar met nieuwe
mogelijkheden voor park en boomgaard. In
2013 is er veel gebeurd, dankzij uw aller steun!

Wordt Plukboomgaard provinciale Kern met Pit 2014?
Het is goed om even terug te kijken naar de twaalf voorbije maanden. Het
jaar 2013 begon bijzonder hoopvol. In februari konden de bomen worden
geplant. In maart kwam het toegangshek en het informatiebord gereed en
kreeg de fraaie zitbank zijn plekje rond de eikenboom. Na vele jaren
voorbereiding was de boomgaard een feit. Dat werd gevierd in het bijzijn van
de wethouder Openbare Ruimte en een vertegenwoordiger van het
Stimuleringsfonds Rabobank Utrechtse Heuvelrug, die ons beiden genereus
hadden gesteund. Voorafgaand daaraan in januari jl. was het project
plukboomgaard al genomineerd voor de oorkonde Kern met Pit 2014. Op 18
januari 2014 zal blijken of in vervolg op de nominatie ook de prijs zélf in de
wacht zullen slepen.
Onderhoudsconvenant
Al voor de zomervakantie deed het bestuur van de Vrienden een voorstel aan
de gemeenteraad om het onderhoud van de Plukboomgaard in het vervolg
samen aan te pakken. En de afspraken in een zogeheten convenant
schriftelijk vast te leggen.

Inmiddels zijn beide partijen akkoord gegaan met de tekst en is het
convenant Onderhoud Plukboomgaard een feit.
Een felicitatie waard voor beide partijen. De officiële ondertekening zal in de
tweede week van januari plaatsvinden.
Gemeenteschuur wordt Vriendenhuis
In november hebben de Vrienden, met behulp van een groot aantal
vrijwilligers en met medewerking van de afdeling Groen van de gemeente, de
eendenkooi verwijderd uit het park. Dat resulteerde in een nieuw en fraai
uitzicht over de vijver. Maar daarnaast werd de voormalige gemeenteschuur,
jaren gebruikt voor opslag van onderhoudsmateriaal, opnieuw ‘onthuld’.
Want de schuur was volledig ingegroeid en zodoende in onbruik geraakt.
Maar dat gaat veranderen. Hier is een mooi samenwerkingsresultaat bereikt
van de Vrienden en de gemeente. Want de Vrienden hebben toestemming om
de schuur te renoveren voor opslag van onderhoudsmaterialen en voor
verenigingsactiviteiten. Ook wordt de ruimte bestemd voor de opslag van
informatie- en educatiemateriaal van natuurprojecten in het onderwijs.
Thans worden fondsen gezocht om de schuur te kunnen opknappen. Ons
streven is om de restauratie van het aanstaande Vriendenhuis gereed te
hebben in september. Dan zou de opening wellicht tijdens de jaarlijkse
kunstmarkt kunnen plaatsvinden op 13 september 2014. Heeft u ideeën over
mogelijke ondersteunende fondsen, laat ons dat alstublieft weten!
info@vriendenboetzelaerpark.nl
Lidmaatschap
Binnenkort kunnen onze leden de jaarlijkse lidmaatschapsnota in hun
mailbox verwachten. Aandeelhouders ontvangen dan tevens de rekening
voor het tweede jaar aandeelhouderschap. Er zijn overigens nog altijd
aandelen te koop. Geïnteresseerd? Meld u zich dan bij commissievoorzitter
Plukboomgaard toos@toosbedaux.nl. Om al onze plannen te realiseren
hebben wij natuurlijk altijd behoefte aan nieuwe verenigingsleden. Ieder
nieuw lid is bijzonder welkom.
Bestuursleden gevraagd
Er is behoefte aan versterking van het verenigingsbestuur. Met name is grote
behoefte aan een penningmeester en aan een bestuurslid dat dat in staat en
bereid is om kinderen en jongeren te interesseren voor het park en de
plukboomgaard. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris
veroniek.clerx@planet.nl

Jaaragenda 2014
In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur zijn plannen gemaakt
voor het komende jaar Met als resultaat de onderstaande jaaragenda.
Uiteraard zijn de plannen onder voorbehoud en mede afhankelijk van de
inzet van enthousiaste leden en vrijwilligers.
Jan/Feb Koek en Zopie in geval van schaatsen op de vijver
18.01.14 Uitreiking Kern met Pit 2014 (Oostbroek)
23.01.14 Theorieles snoeien (aandeelhouders plukboomgaard) in buurthuis
’t Hoekie.
Februari
08.02.14 Praktijkles snoeien olv. Walter den Hollander (aandeelhouders
boomgaard)
11.02.14 Algemene Leden Vergadering in ’t Hoekie
Maart
Vr. 21.03.14 Voorjaarsschoonmaak van het park in kader van NL-Doet op
vrijdag 21 maart
April
Zo. 20.04.14

Bloesembal 19/20 april (in de planning)

Juni
Ouderendag

(in de planning)

September
Za 13.09.14

Kunstmarkt 13 september

Za. 27.09.14

Landelijke appelplukdag 27 september (planning)

November
01.11.14 Natuurwerkdag van Landschapsbeheer Nederland op 1 november
December Koek en Zopie
‘Rondje Park’ staat voor volgend jaar op de agenda.
Aanmelden, vragen of opmerkingen
Hebt u vragen, opmerkingen of ideeën? Wilt u lid worden, een aandeel kopen
of zich melden voor een activiteit: Zie de website
www.vriendenvanboetzelaerpark.nl
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