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Nieuwsbrief december 2016
Rond deze tijd is er weer extra behoefte aan rituelen van saamhorigheid, vandaar onze
inzet voor het kerstgebeuren in de Broerekerk. Het is merkbaar dat de waardering
hiervoor wat los komt te staan van 'kerkelijk' .

Soms vraag je je ook af of onze leiders de wereld wel goed doen.
Midas Dekkers omschrijft het mooi: " Mieren en termieten bouwen fantastische steden,
compleet met wijken, wegen en kraamkamers en dat spelen ze allemaal klaar zonder dat
er één de baas is. Wij mensen met al onze intelligentie organiseren verkiezingen die
miljarden kosten. En het resultaat heet: Trump."
En dat doet het ergste vrezen voor de klimaatafspraken. Met de kerst was het 100 Celsius
en 2016 wordt weer een nieuw warmterecord.
DEBo/miljeugroep wil -voor Bolsward- doen wat in het vermogen ligt tegen de opwarming
van de aarde en daar hebben we de hulp van de Bolswarders bij nodig. Neem a.u.b. echte
groene energie af via onze energie coôperatie DEBo, de winst van +1€ 60,- per klant, zal
dan besteed worden aan duurzame projecten en niet aan salarissen en dure reclame. ( zie
overige bijlagen )
Met de watersportvereniging zoeken we een mogelijkheid voor een nieuwe dakbedekking
in combinatie met zonnepanelen. Ter zijner tijd moet dat resulteren in de mogelijkheid
voor u om te investeren in panelen op dit dak als dat op eigen dak niet kan. Uw rendement
wordt gegarandeerd 15 jaar lang +/- 12 cent ( energiebelasting) per kilowattuur:

Reeds 2 jaar zijn we bezig met het zoeken naar een mogelijkheid van panelen op
land. Het leek erop dat er wat mogelijk was met het land van de Stichting Het
Gasthuis tussen de provinciale weg en de Twibaksdyk. Volgens SWF de enige plek
waar dit kan worden toegestaan. Het Gasthuis heeft echter besloten om het land
weer beschikbaar te stellen aan de veehouderij.
Wij begrijpen best de land honger van de boeren na de vrijlating van het melkquotum en
de daarop volgende extreme uitbreiding van het aantal koeien.
Maar klimatologisch is het de verkeerde keus, immers iedere
koe produceert net zoveel broeikasgassen als een auto en er is
echt geen behoefte aan nog meer melk en mest.
30-5-2016 Was de officiële afsluiting van het project Marne in
het groen' . Dit plan had zijn oorsprong in 2007. Geregeld is
door ons gewezen op de totstandkoming van dit project. De
erkenning hiervan kreeg gestalte door de aanbieding van een
tegeltje van SWF aan de milieugroep

Op 9-6-2016 is er overleg geweest over meer parkeerruimte bij Rentex
Floron. Voorstel van SWF was, ruimte te maken aan de oostkant ten koste van groenvoorziening.

Wij hebben het voorstel gedaan om ruimte te maken aan de linkerkant van de hoofdingang. SWF
heeft tot nu toe geen argumenten getoond die dat verhinderen. In het overleg van
22 december is toegezegd, dit opnieuw aan de orde te stellen binnen SWF.
Met de Heamiel
optocht —met als thema:
muziek hebben we ons
als DEBo goed kunnen
presenteren. De kar met
ezel
door
ons
voortgetrokken - trok
veel bekijks en was goed
voor een tweede prijs.
Aan de omstanders werd
de bekende promotiebrief (bijlagen) uitgereikt.
In augustus werd begonnen met de aanleg van een bijenweide op het adres:
Snekerweg 1 , en het openstellen van een wandelmogelijkheid door het land.
Met de aanleg van een loopbrug over de Hartwerder vaart begin 2017 zou een mooie verbinding tot
stand kunnen komen met het natuurgebied oost.
Het is dit gebied, waar déér ons en door toedoen van ons, gewerkt is aan een betere ontwatering
en grondverbetering. De kastanjebomen staan nu niet meer in het water en de bodem is voedzamer
gemaakt. Tevens is de mogelijkheid aangegeven om hier begin volgend jaar d.m.v. een
boomplantdag +1-30 iepen te planten met basisschool leerlingen.
Het fruithofie tussen de Hartwerder vaart en basisschool De Blinker is door onze groep nu helemaal
gesnoeid en opgeknapt. Er zijn owee open plekken waarvoor walnoot bomen zijn gevraagd. Of alle
fruitbomen het redden blijft echter spannend , sommigen zijn enorm terug gesnoeid vanwege de
forse beschadiging bij de grond door draadmaaiers.
Onze eerste algemene ledenvergadering van DEBo werd gehouden op 22-9-2016, een verslag
hiervan wordt nog naar de leden toe gestuurd.
En tot slot hebben wij ons op 9 december
gepresenteerd op de kerstmarkt met een stand in de
Hoogstraat in samenwerking met Miedema Lighting.
Hoofddoel was bekendheid geven aan de
mogelijkheid
tot
deelname
aan
het
zonnepaneelproject van de watersportclub.

Rest ons .
'U allen een voorspoedig 2017 toe te wensen.'
Titus Hettinga (skr.MWB/f.s.DEBo)

