Jubileum NIEUWSBRIEF Nr. 1-2013 – Voorjaar 2013
Geachte heer/mevrouw,
Dit jaar bestaat onze werkgroep 25 jaar, een moment om uitgebreid bij stil te staan. Deze
nieuwsbrief staat dan ook volledig in het teken van onze jubileumactiviteiten, waarvoor wij u
van harte uit nodigen. Onderstaand een overzicht van ons programma dat mede mogelijk wordt
gemaakt door een aantal sponsoren. Wilt ook u ons in dit jubileumjaar extra ondersteunen?
Iedere bijdrage –hoe klein dan ook- is welkom.
10 en 24 april 2013 Eerste natuurwandeltochten Milieugroep Bolsward
Verspreid over het jaar organiseren wij een aantal natuurwandeltochten. Rintje Altena, een
ervaren plantendeskundige, neemt u op onze eerste oriënterende wandeling mee door
Bolsward en vertelt u meer over planten die hij zoal in de loop van de jaren in en rondom
Bolsward heeft waargenomen. De eerste tocht start op 10 april a.s. om 18.45 uur bij het
Convent, Groot Kerkhof (nabij de Martinikerk) in Bolsward en duurt tot ongeveer 20.00 uur.
De tweede tocht, die zich meer richt op planteninventarisatie, vindt plaats op 24 april.
Heeft u hart voor alles wat groeit en bloeit, wilt u uw kennis verbreden en meer zicht krijgen
op het belang van biodiversiteit? Meld u dan nu aan via ons e-mailadres
info@milieugroepbolsward.nl, telefonisch bij Evert Salverda tel. 0515573812, of via het
contactformulier op onze website www.milieugroepbolsward.nl. Let op: het aantal plaatsen
is beperkt, dus meld u tijdig aan!
Heamieldagen 2013
Op woensdag 26 juni 2013 doet onze werkgroep met een milieuvriendelijk en bijzonder
voertuig mee aan de Heamieloptocht die om 18.00 uur begint.
Fototentoonstelling
In samenwerking met fotoclub D’Ontspanner wordt een deel van de jaarlijkse
fototentoonstelling toegespitst op het thema Natuur, Milieu en Landschap. U kunt deze
speciale foto’s van woensdag 26 t/m zaterdag 29 juni 2013 dagelijks bewonderen in de
Doopsgezinde Kerk te Bolsward. Meer informatie volgt via de Heamielkrant en onze site.
Najaar 2013
1. Themadag Duurzaamheid met en voor leerlingen van het Marne College.
2. Speciale actie energiebesparingspakketjes i.s.m. met Miedema Lighting.
3. Feestelijke afsluiting jubileum in de Nacht van de Nacht op 26 oktober 2013. Noteer
deze avond alvast in uw agenda. Het wordt een bijzondere Nacht! In deze Nacht van
de Nacht wordt tevens ons speciale jubileummagazine gepresenteerd.
Wij hopen op een zinvol en feestelijk jubileumjaar. Voor alle verdere relevante informatie
verwijzen wij u graag naar onze website www.milieugroepbolsward.nl.
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