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In deze ‘Boskrant’ wordt u op de hoogte gebracht van ongeveer alles wat speelt rondom ‘ons’ bos! Dat is belangrijk! U blijft
daardoor betrokken, u kunt reageren en ons een helpende hand toesteken. In willekeurige volgorde:

Het was weer

heel gezellig tijdens onze inloopavond op
26 november 2008. Maar ook erg nuttig. Veel
suggesties en ideeën passeerden de revue en zijn

De financiën

kwamen natuurlijk ook even aan de orde. We staan er prima voor en ook ons ledental groeit
gestadig door. Op deze wijze blijven we een stevige gesprekspartner voor de gemeente.

Onze
Adviesraad

houdt zich bezig met de onderwerpen op het
terrein van beheer en ontwikkeling zoals die ook
op de inloopavond ter sprake kwamen. Hun

Ook een
succes

is het nieuwe pad door het weiland vanaf de
Vrijheidsdreef. Velen hebben dat paadje al
ontdekt. En, let op, er nestelen ijsvogeltjes aan
de rand van de sloot!

De Boswerkgroep

heeft nu al zo’n 15 leden! Een paar keer per
jaar klussen in het bos met koffie en koek, dat is
zinvol en lekker bezig zijn. Interesse? Geeft u op
bij Marjan Spaans via onze website of
telefonisch 023-5287825 en u wordt op de
hoogte gehouden. De eerstvolgende geplande
datum is 7 oktober 2009. Schrijf dit vast in uw

Die mooie
beuk

waarvan wij vorig jaar medesponsor waren staat er wat minnetjes bij, helaas. Redt hij het wel of
redt hij het niet, dat is de vraag! Zo niet, dan wordt hij vervangen. We houden hem in de gaten.

En dat nieuwe
bankje

staat er, schuin tegenover nieuwe beuk, naast het vijvertje en met een prachtig uitzicht! Een aantal leden
stortte geld n.a.v. het verzoek in de vorige Boskrant. Maar ook de familie Van Os reageerde en zij bood om
persoonlijke redenen een herinneringsbankje aan. Zowel wij als de gemeente hebben dit aanbod in dank
aanvaard. Het al van u ontvangen geld bewaren wij, met uw goedvinden, voor een volgende gelegenheid.

mede richtinggevend voor onze koers. Dit jaar
komt er zeker weer een inloopavond ‘ergens’ in
november.

specialistische kennis en inbreng is van groot
belang bij onze verdere activiteiten. Leden zijn
Hanne Draijer, Joop Mourik en Ferdinand Koene.

agenda!

www.wandelbosgroenendaal.nl

Alweer helaas

moeten we berichten dat het met de kastanjes in het bos en met een aantal grote beuken nog
steeds niet goed gaat. Maar... ze staan er nog en we houden hoop! Er waren trouwens dit najaar heel
veel kastanjes, dus wie weet.

Het boekje

‘Cultuurhistorische Wandelroutes’ van Jan
van der Reep kunt u nu ook via onze website
bestellen. Als u ons een berichtje zendt en
daarna € 2,00 overmaakt naar onze

penningmeester (rek.nr. 6065067) dan krijgt u
het thuisgezonden. Heel leuk boekje over
Groenendaal en de Algemene Begraafplaats.

LET OP!

Speciaal voor onze leden is zo’n cultuurhistorische wandeling o.l.v. Jan van der Reep
gepland op zaterdag 18 april om 10.00 uur!
Aanmelden is wel noodzakelijk; de groep mag

niet te groot worden. U kunt zich aanmelden
via e-mail of telefoon (023-5286950). We
vertrekken vanaf de ingang bij de tennisbaan.

Het gemeentelijke
onderhoudsplan

voor ‘ons’ Groenendaal vindt u op de website
van de gemeente Heemstede. Best interessant
om eens te bekijken!

De rododendronvijver

ligt er nu nog wat verwaarloosd bij. Dat is u
vast al eens opgevallen. Gelukkig wordt daar dit
jaar wat aan gedaan. De boom die omver gewaaid languit in het water ligt wordt verwijderd
en de oevers worden opgeknapt. ’t Wordt vast
weer een heel mooi plekje!

Internet

is voor ons reuze handig dus maak het ons
gemakkelijk! Als uw e-mail adres bij ons bekend
is krijgt u dit jaar het verzoek tot contributie-

betaling in uw elektronische brievenbus! Dat
scheelt een hoop werk; brieven rondbrengen/
verzenden kost veel tijd en geld.

De kleurige

merktekens op veel bomen geven niet aan dat
er wat met die bomen aan de hand is. Jammer
genoeg heeft iemand gemeend op deze wijze
een speurtocht te moeten uitzetten. Hoe kom

je op het idee! Geprobeerd zal worden de
tekens eraf te boenen. Of het lukt? We zoeken
nog uit of het een klus kan worden voor onze
Boswerkgroep.

Leuke dingen

over het bos horen we graag! Meld ze ons en
wij plaatsen ze op de website!

Ooievaars!

gespot door leden van de Boswerkgroep op 24
maart op de weide naast de kinderboerderij.
Zouden ze het nest kunnen vinden?

PS! Vergeet u niet aan te melden voor
de wandeling op 18 april!

En tot slot: heeft u vragen, suggesties of wensen? Laat het ons weten. We spannen ons er graag
voor in!
E-mail:

info@wandelbosgroenendaal.nl

Administratie:
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