Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
p/a It Waarlamke 5
8702 CT Bolsward
Tel. 0515-573812
E. mwboalsert@hetnet.nl
W. www.miljeuwurkgroepboalsert.nl
Miljeu Wurkgroep Boalsert informeert: nieuwsbrief maart 2009.

Boomfeestdag 2009
In het kader van boomfeestdag hebben leerlingen van het basisonderwijs in Bolsward op
woensdag 18 maart 55 bomen geplant in wijk "de Fûgelkrite". Samen met de gemeente
Bolsward is de Miljeu Wurkgroep ook dit jaar weer bij de organisatie betrokken. Op deze
wijze wil onze organisatie jongeren intensiever betrekken bij de natuur. Wat is er nu
leuker om achteraf van leerlingen te horen: "Kijk, dat is mijn boom, die heb ik tijdens de
Boomplantdag samen met mijn klasgenootjes geplant".

Miljeuhimmeldei 2009
Vrijdag 27 maart 2009 staat Bolsward in het teken van het opruimen van zwerfafval. Dit
jaar heeft onze werkgroep er weer eens voor gekozen om dit samen met leerlingen uit
het basisonderwijs te doen. Wij hopen daarmee Bolsward weer een stukje schoner te
krijgen en we willen jongeren graag bewust maken van de overlast die zwerfafval
veroorzaakt.

Onderzoek biogasinstallatie in Bolsward
Twee leerlingen van HAVO-5 van het Marne College doen in onze opdracht een onderzoek
naar de mogelijkheid om een biogasinstallatie in Bolsward op te richten. De Miljeu
Wurkgroep wil zo nagaan in hoeverre deze installatie kan bijdragen aan duurzame
energievoorziening voor het industrieterrein Marne. Onze werkgroep zal zich daar de
komende tijd meer op gaan oriënteren. De leerlingen voeren dit onderzoek als
eindexamenopdracht -profielwerkstuk- uit. Wij vinden het bijzonder belangrijk om
jongeren te interesseren voor duurzame energieproductie. Dat deze opdracht door deze
twee leerlingen werd uitgekozen, verheugt ons dan ook bijzonder.

Gastcollege "Landbouw en Klimaatverandering" 16 april 2009
Op donderdagmiddag 16 april a.s. hebben wij in het kader van ons twintigjarig bestaan
een gastcollege voor leerlingen van HAVO/VWO-5 georganiseerd met als thema:
"Landbouw en Klimaatverandering". De onlangs gepromoveerde Dr. Pytrik
Reidsma, specialist op het gebied van Agro-ecosystemen, Klimaatverandering,
Milieuwetenschappen van de WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum)
verzorgt deze gastles, waar iedereen gewoon welkom is. Noteer de datum alvast in uw
agenda. Begin april volgt er meer informatie via de lokale kranten.

Ekodiner thuis
Leden van de Miljeu Wurkgroep hebben onlangs kennisgemaakt met het project
"Ekodiner" thuis. Het AOC Friesland organiseert in samenwerking met leerling-koks van
het Friesland College deze Ekodiners op locatie. De bedoeling van dit project is om
mensen thuis te laten kennismaken met biologische producten. Wilt u ook een Ekodiner
bij u thuis, dan kunt u contact opnemen met onze werkgroep (tel. 0515-573812 / e-mail
mwboalsert@hetnet.nl) of via de website www.ekodiner.nl. Op deze website treft u ook
meer informatie aan. Wij kunnen Ekodiner thuis van harte bij u aanbevelen.

Buurtauto Wheels4All
Het is dan toch gelukt: binnenkort staat de eerste buurtauto van Wheels4All in Bolsward.
Onze organisatie is er trots op dat dit initiatief tot resultaat heeft geleid. Inmiddels wordt
er druk gewerkt aan initiatieven om te komen tot een tweede buurtauto. Op de website
www.wheels4all treft u meer informatie aan over de buurtauto. Deze organisatie kan u
ook in contact brengen met de coördinator in Bolsward. Ook onze organisatie helpt u
graag op verder weg. Eén mailtje naar mwboalsert@hetnet of een telefoontje naar 0515573812 is voldoende.

Overig nieuws
Naast alle bovengenoemde activiteiten zijn we betrokken bij het energiebesparingsproject "Warm Welkom" in Noord 1, hebben we zitting in de klankbordgroep Openbaar
Vervoer in Bolsward, onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot de eerste
schooltuin in Bolsward en zijn we -samen met het Marne College- bezig met de
voorbereiding voor de eventuele deelname aan de Frisian Solar Challenge 2010.
U ziet het: Milieu Wurkgroep Boalsert is nog steeds een zeer actieve organisatie met
enthousiaste medewerkers die op een realistische en gedreven wijze de belangen van
natuur en milieu behartigen. Heeft u belangstelling voor onze organisatie, meld u zich
dan aan via onze website www.miljeuwurkgroepboalsert.nl. Wilt u ons financieel
ondersteunen? Een bijdrage op onze ABN-AMRO rekening 58.00.57.798 is welkom.
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