Jubileum NIEUWSBRIEF Nr. 2-2013 – Zomer 2013
Geachte heer/mevrouw,
Onze zomernieuwsbrief staat uiteraard voor een groot deel in het teken van onze
jubileumactiviteiten, waarvoor wij u van harte uitnodigen. U treft hierbij het meest recente
overzicht van deze activiteiten aan.
Jubileumactiviteiten 2013 (Info en updates zie: www.milieugroepbolsward.nl)
1. Natuurwandeltochten in Bolsward o.l.v. plantendeskundige Rintje Altena: Voorjaar/Zomer* &
Najaar 2013.
2. Fototentoonstelling i.s.m. fotoclub D’Ontspanner. Thema Natuur, Landschap en Milieu.*
3. Deelname Miljeu Wurkgroep aan de Heamieloptocht 2013: woensdag 26 juni 2013 v.a.
18:00 uur. Zie ook www.heamiel.nl
4. Dag van de Duurzaamheid op het Marne-College najaar 2013
5. Uitgave Jubileummagazine “25 jaar Miljeu Wurkgroep Boalsert”.
6. Actie energiebesparingpakketjes i.s.m. Miedema Lighting najaar 2013
7. Feestelijke jubileumavond + presentatie jubileummagazine op 26 oktober 2013 tijdens de
Nacht van de Nacht. Nadere info volgt na de vakantieperiode.
8. Geplande extra activiteit: Ekodiner i.s.m. Jumbo Kooistra najaar 2013 (o.v.b.)
Derde natuurwandeling op woensdag 12 juni 2013
Leuk om te ervaren dat een aantal mensen steeds enthousiaster wordt over de
natuurwandelingen met plantendeskundige Rintje Altena. Zo zijn er op de eerste
wandeltocht op 10 april, zeer tot onze verrassing, ongeveer 25 mensen met Rintje Altena op
pad geweest om kennis te maken met de planteninventarisatie. Inmiddels is er volgens
Rintje zelfs voldoende animo om ook tussentijds wat vaker de “wei” in te gaan, op
middaguren als de planten in volle bloei staan. Deze extra inventarisatiewandelingen staan
los van de natuurwandeltochten die de Milieu Wurkgroep organiseert in het kader van haar
25-jarig bestaan. De Milieu Wurkgroep is ingenomen met dit nieuwe initiatief; dit geeft een
extra dimensie aan onze jubileumactiviteiten.
De werkgroep organiseert op woensdag 12 juni a.s. de derde algemene
natuurwandeling met opnieuw als enthousiaste gids Rintje Altena. De wandeling, waar
vooral de zomerbloeier aan bod komt, start om 18.45 uur. We verzamelen ons deze keer bij
de Blauwpoortsbrug (Centrum Bolsward nabij de Bargefenne) om het gebied rondom het
Oordje te bezoeken. Aanmelding gewenst: dit kan via info@milieugroepbolsward.nl, of het
contactformulier op deze site.
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Foto’s Natuur, Landschap en Milieu op fototentoonstelling d’Ontspanner.
In het kader van ons 25 jarig bestaan hebben wij samenwerking gezocht met Fotoclub
d’Ontspanner voor een speciale fotowedstrijd met als thema “Natuur, Landschap, Milieu en
Duurzaamheid”. De leden van de fotoclub hebben van de werkgroep de opdracht gekregen
om over deze onderwerpen foto’s te maken. Een niet bepaald eenvoudige, –want hoe krijg
je bijvoorbeeld Milieu in beeld?- maar wel uitdagende opdracht.
Een deskundige vakjury zal de foto’s beoordelen op kwaliteit, maar ook op inhoud. Voor de
prijswinnaars stelt de werkgroep een drietal prijzen beschikbaar en zal een aantal
prijswinnende foto’s in het jubileummagazine van de werkgroep worden geplaatst. Bijzonder
ingenomen is de werkgroep met het feit dat de prijzen op Heamielzaterdag door de
Heamielkeninginne zullen worden uitgereikt.
U kunt de foto’s tijdens de Heamieldagen van 26 t/m 29 juni 2013 bewonderen in de
Doopsgezinde Kerk aan het Skilwyk in Bolsward. Naast deze thema- en wedstrijdfoto’s wordt
er ook nog een aantal vrije foto’s tentoongesteld. Fotoclub d’Ontspanner en St. Miljeu
Wurkgroep Boalsert nodigen u van harte uit om deze bijzondere tentoonstelling te bezoeken.
Informatie over de Fotoclub kunt u vinden op www.fotoclubbolsward.nl.
Openingstijden tentoonstelling : Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

19:00
10:00
13:00
10:00

- 21:00 uur
- 18:00 uur
– 21:00 uur
– 17:00 uur

Jaarverslag 2012
Ons jaarverslag 2012 staat binnenkort op deze site. In tegenstelling tot vorige jaren sturen
wij geen jaarverslagen meer toe aan onze relaties. Dit heeft te maken met factoren als tijd,
kosten, milieu en het feit dat we dit najaar een speciaal jubileummagazine uitbrengen. Wilt u
toch een geprint jaarverslag e-mail dan naar info@milieugroepbolsward.nl of bel met Evert
Salverda, tel. 0515573812.
Milieu Wurkgroep op Facebook en Twitter
De Milieu Wurkgroep is al enige tijd actief op Twitter en sinds kort ook op Facebook. U kunt
ons op Twitter volgen op https://twitter.com/MGBolsward en op Facebook via deze site of
via de link: https://www.facebook.com/pages/St-Miljeu-WurkgroepBoalsert/161159974058219
Zoek ons eens op Facebook op, “like” ons en promoot ons zo extra in dit jubileumjaar.
Financiën 2013
Voor onze inkomsten zijn wij grotendeels afhankelijk van giften. Daarom is iedere vrijwillige
bijdrage, klein of groot, zeer welkom. Dankzij sponsoren en vrijwillige bijdragen hebben we
de financiering van ons jubileumprogramma zo goed als rond. De jubileumbegroting is strak
opgesteld, dus wat extra geld is altijd welkom.
Wij zien u graag op onze jubileumactiviteiten en wensen u een goede, zonnige en groene
zomer toe.
St. Miljeu Wurkgroep Boalsert

Bolsward, juni 2013
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