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Nieuwsbrief 2010-2 / December 2010
2010: Een bijzonder jaar vol actie
Bijna traditiegetrouw ontvangt u hierbij onze nieuwsbrief. We doen dat twee keer per jaar, omdat
we uw ondersteuning of belangstelling zeer waarderen. Verder willen wij u op deze wijze informeren
over activiteiten en ontwikkelingen van onze organisatie.
Na onze jubileumactiviteiten in 2009 was het plan van de werkgroep om het in 2010 wat rustiger aan
te doen. Dat is dus niet gelukt!

Een korte terugblik.
Toekomst
We hebben dit voorjaar onder leiding van Martin Wijnia een bezinning gehouden over de toekomst
van de Miljeu Wurkgroep. Dat heeft ertoe geleid dat de bestuursleden nu meer gestructureerd
werken vanuit vast portefeuilles. De ervaringen hiermee zijn positief. Binnen het bestuur zijn de
taken opnieuw verdeeld: per 1 november 2010 is Evert Salverda voorzitter/penningmeester en Titus
Hettinga secretaris. In 2011 kunnen we het bestuur verder uitbreiden, doordat twee mensen zich
hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Dat biedt gelukkig perspectief voor de toekomst. Wel zoeken
wij voor ons secretariaat nog steeds actieve ondersteuning: dat blijft een punt van aandacht.
Vrijwilligers
De werkgroep doet steeds meer een beroep op vrijwilligers voor advies en incidentele projecten, en
dat gaat bovenverwachting goed. Als voorbeeld: op 2 december jl. heeft onze werkgroep samen met
het Marne College een excursieproject voor 90 VMBO-1 leerlingen naar diverse duurzaam werkende
bedrijven georganiseerd. Dit als afsluiting van een aantal themalessen over “Groen Doen”. Maar
liefst acht vrijwilligers waren bereid om ons hierbij te assisteren. Geweldig!
Communicatie
Onze communicatie en PR is in 2010 aanmerkelijk verbeterd. Wij hebben in 2010 dankzij de hulp van
Astrid Wortelboer onze website volledig kunnen vernieuwen, en wat nog belangrijker is, zij houdt de
site up to date. Zo blijft u geïnformeerd over onze laatste ontwikkelingen en projecten. Daarnaast
verschijnt er nu iedere maand in het Bolswards Nieuwsblad een informatierubriek van onze
werkgroep.

Gemeente Súdwest Fryslân
We proberen ons stevig te positioneren in de nieuwe gemeente en hebben daarom inmiddels
contacten gelegd met andere natuur- en milieugroepen in de nieuwe gemeente. Via onze website
houden wij u van deze ontwikkelingen op de hoogte.
Belangstelling
Leuk is om te melden dat wij blijven groeien: steeds meer mensen zijn bereid om ons werk te
ondersteunen, en niet alleen vanuit Bolsward, maar ook uit de omgeving. Positief!
Praktische activiteiten
Veel praktische activiteiten waren er in 2010: Miljeuhimmeldei, de oprichting van de Stichting
Duurzame Energie Bolsward, promotie van de Buurtauto, de excursie naar afvalverwerker Omrin, de
Nacht van de Nacht, de EKO-tellingen en een project over Duurzaam werkende bedrijven voor het
Marne College. Allemaal succesvolle activiteiten, waarmee wij veel mensen wisten te bereiken.
Natuurlijk kijken wij ook zeer kritisch naar activiteiten die een negatieve invloed hebben op natuur en
milieu, en ondernemen wij eventueel actie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kap van bomen,
ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening of de aantasting van het openbaar vervoer. In
de krant of op onze website heeft u over al deze zaken meer kunnen lezen.
2010
Het jaar 2010 is een druk, maar vooral positief jaar geweest voor de Miljeu Wurkgroep. Dankzij de
inzet van een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers en dankzij mensen die ons (financieel)
ondersteunen, is het ons gelukt om natuur, milieu en duurzaamheid in Bolsward een positief gezicht
te geven. Wij hopen dit in 2011 opnieuw waar te maken…
Opdracht!?
…maar dat kan niet zonder u. Graag rekenen we in 2011 op uw steun in welke vorm dan ook. Wij
willen u voor 2011 een opdracht meegeven: probeer minimaal één persoon te interesseren voor
onze werkgroep door haar of hem te wijzen op het belang van onze organisatie. Attendeer daarbij
op de mogelijkheid om zich via onze website www.milieugroepbolsward.nl aan te melden als
belangstellende, of geef gewoon deze nieuwsbrief door.
Ten slotte
Ons secretariaat is vanaf 1 november 2010 te bereiken via:
Titus Hettinga, Snekerweg 1, 8701 PZ Bolsward (tel. 0515-572507).
Het e-mailadres blijft voorlopig nog even: mwboalsert@hetnet.nl
Ondersteuning van ons secretariaat is meer dan welkom. Wilt u ons daarbij helpen, of kent u iemand
die dat wil?? Neem dan contact op met ons secretariaat of de voorzitter (tel. 0515-573812).
Wilt u in de toekomst onze informatie liever digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail naar
mwboalsert@hetnet.nl. Voor ons praktischer en voor het milieu uiteraard beter.
Ten slotte wenst het bestuur van Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert u een inspirerende kerst en
voor 2011 vooral gezondheid en een prachtig groen jaar toe!
Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert
(Evert Salverda, voorzitter)

