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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:

Fantastisch!

Onze vraag in de vorige Boskrant om nieuwe
bestuursleden had succes!
Twee vriendinnen meldden zich spontaan aan:
Joosje Molenaar en Marieke Reehoorn.
Tijdens de Inloopavond (tevens ALV) van 3
november 2010 zijn ze met algemene stemmen

benoemd. Het bestuur bestaat nu uit 4
mensen. De taakverdeling is ook rond.
Rob de Lijster (vrz.), Joosje Molenaar (boswerkgroep), Marieke Reehoorn (secr.) en Ruud
Spaans (financiën en ledenadm.) Met veel
enthousiasme zijn we weer volop actief!

Spannend!

Ieder jaar wordt het wat spannender:
redden de kastanjes het of niet? Rotziekte, die
kastanjeziekte. Je moet er toch niet aan denken
dat ze allemaal de geest geven?

Nou, zo pessimistisch zijn we niet. Af en toe een
bemoedigend klopje op hun bast kan ook wel
helpen!

Opkomst

Dit jaar geen gemopper over het aantal
bezoekers van onze Inloopavond.
Lekker druk, veel discussies en een prima sfeer!
En ook waardering voor de financiële
verantwoording over 2010. Volgende keer nog
meer mensen? Ja toch?

Alweer…

Bijenstal

Vorig jaar vroegen wij u om een bijdrage voor
de imker voor nieuwe bijenvolken na die
verschrikkelijke brand in de bijenstal. Opbrengst
viel ons wat tegen maar we hebben er wat bij
gedaan. Wel een mooi bouwplan trouwens van
de gemeente voor de nieuwe bijenstal.
De kinderboerderij wordt er zeker
aantrekkelijker door.

2013

Dat wordt een belangrijk jaar! Dan is het 100
jaar geleden dat Het Landgoed Groenendaal
door de gemeente Heemstede werd
aangekocht. Een beslissing waarvan nog
niemand spijt heeft gehad. Al kost het jaarlijks
wel een paar centen!

D66

Een grote verrassing! D66 heeft onze
vereniging als vrijwilligersorganisatie op
Valentijnsdag in het zonnetje gezet. We hebben
(als bestuur) de bijbehorende taart dankbaar
aanvaard en opgegeten.
Leuk dat we opvallen! Dank hiervoor.

Ooievaars op het nest bij de Kinderboerderij.
Niet voor het eerst maar of er dit jaar jongen
komen? Afwachten maar.

Paddestoelen
Wat een geweldig
paddestoelenjaar was
dit! Niet te geloven
zoveel soorten en
kleuren.
En op de meest
uitzonderlijke plekken.

Er ontwikkelen zich plannen deze mijlpaal te
vieren bij de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek en de gemeente. Wij zijn gevraagd
te willen participeren en dat doen we natuurlijk
graag! Iets om naar uit te kijken.

www.wandelbosgroenendaal.nl

Nee toch?

Alweer: de rododendronvijver! Ondanks alle
beloften is de rododendronvijver vorig jaar niet
opgeknapt. Wel is de in het water liggende
boom verwijderd. Hoe komt dat? Een technisch
probleem vormen de oevers. Hoe verstevig je
die op een natuurlijke wijze die ook jarenlang
meegaat. Daar is men bij de gemeente nog niet
uit. Ook de door ons gevraagde variatie in de
soorten rododendrons ligt ietwat ingewikkeld.
Historisch zou bepaald zijn dat rondom de
vijver van een monocultuur sprake is (?). Het is
duidelijk: we gaan wat meer aandrang
uitoefenen.

Aandacht

Voor een paar zaken maken we ons op dit
moment ook hard. Het hek aan het einde van
de Torenlaan sluit van onderen niet goed.
Kleinere honden kunnen er onderdoor zo de
Herenweg op. Op een paar paden steken

gevaarlijke stronken uit waarover al meerderen
gestruikeld zijn. En bij de ‘Belvedère’ is een
vuilnisbak verdwenen. Gemolesteerd door de
lieve jeugd die hier wel eens rondhangt! O.i. is er
zeker in de avond, te weinig toezicht in het bos.

Ook u!

Met elkaar willen we de schoonheid, de
kwaliteit en de veiligheid van ‘ons’ bos natuurlijk
zo veel mogelijk bevorderen. Laat ons alsjeblieft
weten als u dingen opvallen, er zaken niet
kloppen of anderszins vermeld moeten worden.

Als bestuur hebben wij die info van onze leden
nodig. Wij brengen die in bij de gemeente. Een
e-mailtje via onze website is voldoende. Maar
bellen met een van ons mag natuurlijk ook!

Hulp

Die kunnen we nog prima gebruiken bij de
Boswerkgroep. Een paar keer per jaar met een
leuke groep onderhoud in het bos uitvoeren.

Koffie plus koek horen er natuurlijk bij. Geef u
op via de website of bel met Joosje Molenaar:
023-5295932 of 06 24138646.

Mag best!

Mensen vragen om de gaten die hun honden
graven even dicht te gooien. Of om drollen
midden op het pad op te ruimen. Of hun

kinderen niet dwars door de struiken heen te
laten raggen. Het bos wordt er zoveel
leefbaarder door.

En natuurlijk

Nieuwe leden zijn uiterst welkom. We lopen
allemaal weleens in gezelschap in het bos.
Vraag ernaar! En geef ons de gegevens door.
Minimumcontributie is € 6,– per jaar.
Onze ervaring: het gaat heel gemakkelijk!

E-mail

E-mailadressen van al onze leden hebben we nog niet.

Tot slot
Dank voor het lezen! En
mocht u door de
bijgesloten aanmaning
ontdekken dat u de
contributie nog niet heeft
overgemaakt... doet u dat
dan nu even?

Contact
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal
Linge 73 2105WE Heemstede
Rob de Lijster (voorzitter) 023-5286950
Marieke Reehorn (secretaris) 023-5475885
Ruud Spaans (penningmeester / ledenadm.) 023-5287825
Joosje Molenaar (boswerkgroep / div. activiteiten) 023-5295932
e-mail: info@wandelbosgroenendaal.nl

www.wandelbosgroenendaal.nl

