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Via deze website en via de media blijft u altijd goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van
onze werkgroep. Iedere maand wordt er een Nieuwsbrief op onze site geplaatst en wordt er in
de lokale krant gepubliceerd. Inhoudelijke informatie kunt u hier altijd terugvinden. Begin 2012
komt daar een nieuw medium bij: de werkgroep wordt actief op Facebook.
Daarnaast geven wij twee keer per jaar een persoonlijke nieuwsbrief uit. Dat geeft aan dat wij
het contact met onze achterban -belangstellende, donateur of relatie- belangrijk vinden en
waarderen. Heeft u hier belangstelling voor, laat het ons dan weten.
Het jaar 2011 was voor onze werkgroep een in alle opzichten bijzonder (druk) jaar. Een paar in
het oog springende punten:










Acties om de geluidsoverlast A7 bij Bolsward terug te dringen;
Onderzoek naar meer samenwerking van Natuur- en Milieuorganisaties in SúdwestFryslân. Met ondersteuning van de Friese Milieu Federatie ontwikkelt zich dit positief;
Activiteiten in het onderwijs, onder andere met het Marne College in Bolsward;
Deelname aan de Dong Energy Solar Challenge 2012: opdrachtgever Marne College;
Promotie Buurtauto Bolsward;
Participatie Stichting Duurzame Energie Bolsward;
Deelname aan de Nacht van de Nacht: aandacht voor lichtvervuiling;
Uitvoeren Ekotelling 2011: telling biologische en Fairtradeproducten in plaatselijke
supermarkten;
Samenwerking en overleg met partijen als de gemeente Súdwest-Fryslân,
Woningcorporatie Elkien, wijkverenigingen, bedrijven etc.

Mijn grote waardering spreek ik uit voor de mensen die in het bestuur van onze werkgroep
zitten, of die gewoon als vrijwilliger actief zijn. Dankzij hun inzet is het mogelijk om met relatief
weinig financiële middelen ontzettend veel werk te doen. Werk dat ten goede komt aan natuur,
landschap en milieu, en dat daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid in en rondom Bolsward.
De Miljeu Wurkgroep Boalsert is op weg naar haar 25-jarig bestaan: in 2013 is het zover. Wij
zullen het jaar 2012 gebruiken voor de opzet van enkele jubileumactiviteiten.
Heeft u ideeën, wilt u meedenken of mee organiseren? Neem dan contact op met ons
secretariaat de heer T. Hettinga, tel. 0515572507 / e-mail info@milieugroepbolsward.nl
De Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert wenst u prettige en zinvolle kerstdagen toe en een in
alle opzichten goed en gezond jaar 2012.
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
Evert Salverda, voorzitter.
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