Beste Belangstellenden Miljeugroep en DEBo,

april 2018

Op 25 april hebben we afscheid genomen van Rintje Altena.
Met zijn sterven verliezen we als
Miljeugroep: “Us Plante-man”.

We zijn zo vrij van hem
-met alle respectnog een foto te plaatsen,
waarop het lijkt alsof hij zegt:
‘Sorry, beste mensen dit was mijn
laatste excursie’.

Hoe ‘weerbarstig’ kan het zijn?
Rintje zag vaak nieuw leven tegen de verdrukking
in.
Met die gedachte gaan we door met alles wat
groeit en bloeit.

De verhouding met SWF blijft wat moeizaam. De bomenkaart op de site moet zorgvuldiger wat kappen en
herplant betreft, zodat voor ieder duidelijk is wat er te gebeuren staat.
Over de herinrichting van het park is overleg geweest maar wordt uiteindelijk niet naar gehandeld.
Het project ‘Marne in het groen’ heeft te weinig op geleverd en het blijft vanaf de provinciale weg komend
vanuit het noorden een vreselijk kaal gezicht.
Wat wel steeds beter wordt is de terp met kastanjebomen, en de in 2017 geplante iepen ten oosten van de
Ugolaan.
Er moet nog wat afgewerkt worden aan de afwatering en een paar slechte kastanjebomen. Ook de
aansluiting op de nieuwe loopbrug voor het pad door het land kan nog wat verbeterd.
Bij het bruggetje komt nog een nieuw info bord. Als alles klaar is gaan we het feestelijk openen.

Zo’n 10 jaar geleden zijn 2 klimaatbosjes ( drie walnotenbomen) geplant.
Een bij het Marne College en een bij Bloemkamp.
Ze deden het ( net als het klimaat) niet goed.
Bij het Marne College zijn nieuwe geplant
En ook bij Bloemkamp gaan we werken aan verbetering (net als aan het klimaat )
Voor klimaatverbetering doen we - als DEBo- ons uiterste best om een ‘sinnedak’ te verwezenlijken.
In samenwerking met de watersportclub BWS plaatsen we in een ‘postcoderoosproject’ 204 panelen.

Die panelen moeten we
onderbrengen bij aandeelhouders.
Elk paneel is een aandeel à € 300,en geeft op dit moment een
rendement van 3,8 %.
In de bijlage vindt u,
- in een memorandumnadere uitleg.

Ook voor bedrijven is het aantrekkelijk om hun duurste 10.000 kWh te compenseren met aandelen.
Omdat de deelname ondanks de klimaatdoelstelling en ondanks de financiële aantrekkelijkheid tegenvalt
zullen we blijven campagne voeren.
Het is dus mogelijk dat u meerdere keren mail-post krijgt, wij vragen daarvoor uw begrip.

Op 14 mei organiseren we een inloop avond bij het schiphuis, waar we u graag nader inlichten.
Met vr. groet namens MWB en DEBo,
Titus Hettinga

