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Bij dezen nodigen wij u graag uit om langs te komen
voor de duurzaamheidssprong c.q. officiële start van
de energie-coöperatie Bolsward (DEBo) op 29 februari
a.s. van 20.00 tot 21.00 uur. Adres: Grote Dijlakker 37
Bolsward

Beste leden en belangstellenden,
Graag hadden we u –zoals vermeld in de nieuwsbrief van december 2015- massaal
ontvangen op 29 februari in het Marne College, met als gastspreker prof. P. Vellinga,
totdat duidelijk werd dat die datum in de vakantie valt. U houdt dat van ons tegoed.
We willen de start niet langer uitstellen en laten u nu kennismaken met het adres Grote
Dijlakker 37, waar wij ons presenteren en u deelgenoot maken van datgene wat wij voor
ogen hebben.
We zijn ons bewust dat we weinig mensen kunnen bergen in het vertrek en dat het
enigszins een doorlopend festijn wordt, maar we maken er wel iets van!
Wij nodigen u uit ook zelf een sprong te wagen en die wordt natuurlijk beloond.
Ons energie-honk is na dit festijn iedere vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur geopend voor
informatie.
Deze opening valt mooi tussen twee info-avonden van Energie Sprong SWF.
De eerste was 9 februari en de volgende is 19 april in het Convent. Het spreekt voor
zich dat we deze actie van harte aanbevelen, een actie die helemaal in de lijn ligt met
onze doelstelling.
In de nieuwe -bovengenoemde- website maken we duidelijk waar het ons om gaat.

Omdat we ons inspannen voor behoud van een goed klimaat, hebben we het initiatief
genomen om bij het Marne College een nieuw klimaatbosje (drie walnootbomen) te
planten. Ook in 2007 hadden we dat al gedaan, maar door verbouwing en overplanting
was er weinig van over. Net als toen is het gedaan in samenwerking met een groep
leerlingen. SWF heeft de bomen beschikbaar gesteld

Het
klimaatprobleem
is
veelomvattend, maar je moet ergens
beginnen. Ieder mens kan een stukje
van de oplossing bieden. Hiervoor
waren de klimaatbosjes ontwikkeld.
Ze helpen mensen herinneren aan
de grote klimaatveranderingen, en
inspireren hopelijk deze voorbijgangers er zelf ook wat aan te doen.
Dit
nieuwe
landschapselement
bestaat, als er goed voor gezorgd
wordt, over 100 jaar nog. Het wordt
zo een symbool voor het klimaatvraagstuk, een aandenken aan de
tijd dat mensen zich voor het eerst
bewust werden van de ernst van de
klimaatverandering.
In heel Nederland zijn zo’n 650
bosjes geplant. Een paal met
opschrift geeft uitleg.
Titus Hettinga (skr.MWB/f.s.DEBo)

