Bolsward, 13 oktober 2013
NIEUWSBRIEF HERFST 2013
Inleiding
Dit jaar bestaat de Stichting Miljeu Wurkgroep Bolsward 25 jaar. We vierden en vieren dit
heugelijke feit dit jaar met een aantal bijzonder activiteiten, zoals een
fototentoonstelling, natuurwandelingen, een ekodiner, een duurzaamheidsdag, een
jubileumfeest etc. Op onze site www.milieugroepbolsward.nl vindt u een mooi overzicht
van al die activiteiten.
Jubileumfeest in de Nacht van de Nacht 26 oktober 2013
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert houdt op 26 oktober in combinatie met de Nacht
van de Nacht een (besloten) jubileumfeest voor donateurs, relaties en “sponsoren”.
Tevens wordt dan het speciale jubileummagazine gepresenteerd en dat is echt de moeite
waard! Via het contactformuliertje op deze site kunt u een exemplaar aanvragen.
Ekodiner
Op woensdag 16 oktober 2013 wordt in samenwerking met Jumbo Kooistra, Willem &
Drees Eko-groenten en fruit, en Boerenland Ekozuivel een ekodiner georganiseerd in “Het
Weeshuis” in Bolsward. Tijdens de ekodagen bij Jumbo Kooistra bleek er zo veel
belangstelling voor te zijn dat het diner in zeer korte tijd was volgeboekt. U kunt zich
eventueel nog aanmelden voor de reservelijst bij Greetje Schuurmans tel. 0515574914 of
e-mail genoeg@senit.nl.
Laatste Natuurwandeling op zaterdag 19 oktober 2013
In het kader van het 25-jarig jubileum organiseert de Stichting Miljeu Wurkgroep
Boalsert een aantal natuurwandelingen, met als vaste -en enthousiaste!- gids
plantenkenner Rintje Altena. De belangstelling voor de afgelopen tochten was over het
algemeen prima. De laatste wandeling vindt plaats op zaterdagmiddag 19 oktober a.s. en
heeft als thema Paddenstoelen en Najaarsbloeiers. De tocht start om 14:00 uur bij
de hoofdingang van het Julianapark en zal ongeveer een uur duren. De werkgroep nodigt
u van harte uit om aan deze tocht deel te nemen. In verband met de maximale
groepsgrootte graag vooraf even aanmelden via het contactformulier op de website van
de werkgroep www.milieugroepbolsward.nl, via e-mail mwboalsert@hetnet.nl, of via tel.
0515573812.

Duurzaamheidsdag op donderdag 21 november 2013 op het Marne College in
Bolsward
Het slot van onze jubileumactiviteiten vormt de Duurzaamheidsdag op 21 november a.s.
op het Marne College in Bolsward voor leerlingen van VWO 5/6 en HAVO 5. Naast de
medewerking van leerlingen worden er inleidingen verzorgd door Bouwe de Boer
energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden, Hans van der Werf directeur Friese
Milieu Federatie, het Jongerenpanel Friese Milieu Federatie en niemand minder dan
Marjan Minnesma directeur van Urgenda, nummer 1 in de Trouw Duurzame Top
100. ‘s-Middags wordt er voor de leerlingen een aantal excursies verzorgd naar
duurzame bedrijven en instellingen.
Voor circa maximaal 75 belangstellenden is er plaats om het ochtendprogramma mee te
maken. U kunt zich eventueel via het contactformulier op deze site aanmelden, maar
vol=vol!
Deelauto’s MyWheels.
Het gaat best wel goed met het deelautogebruik in Bolsward, maar nieuwe leden zijn
altijd welkom! Belangstelling? Neem dan contact op met coördinator MyWheels
Friesland, Evert Salverda, e-mail mwmoalsert@hetnet.nl of tel. 051573812 U kunt ook
eens op de site www.mywheels.nl kijken voor nadere informatie.
Begin werkzaamheden Kruiswaterbrug A7
Rijkswaterstaat heeft tijdens de voorlichtingsavond op 27 september 2013 meegedeeld
dat de renovatie van de Kruiswaterbrug binnenkort een aanvang neemt. Daarnaast wordt
de A7 bij Bolsward binnen afzienbare tijd van geluidsarm ZOAB voorzien. In combinatie
met de positieve ontwikkeling van de aanplant langs de A7 hoopt de Milieugroep dat de
ergste geluidsoverlast tot het verleden gaat behoren. Aanwezige bewoners gaven wel
aan dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/u echt meer geluidshinder
veroorzaakt: dat moet toch te denken geven! Wel blijft de werkgroep van mening dat
een aquaduct gewoon de beste oplossing voor Bolsward zou zijn. De overheidsfinanciën
laten dat vooralsnog de komende jaren niet toe.
Facebook en Twitter
Wist u dat ons kunt volgen op Facebook en Twitter. Kijk eens op onze website
www.milieugroepbolsward.nl en klik op de symbooltjes F en T en like of volg ons. Ook op
deze media bent u welkom.
Bestuur
Op dit moment hebben wij ons bestuur prima op peil. Wel zit er binnenkort een
verandering aan te komen waardoor wij op zoek moeten naar één of twee nieuwe
bestuursleden. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Evert Salverda,
voorzitter, tel. 0515573812 of e-mail mwboalsert@hetnet.nl of met Titus Hettinga,
secretaris tel. 0515572507 of e-mail info@milieugroepbolsward.nl.
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