LeRoy-gebieden
Lewenborg

JAARVERSLAG 2011

Stichting LeRoy Groningen

Inleiding

I.

De tijd, die Louis LeRoy zo hoog in het vaandel heeft staan, werkt en is in de gebieden
duidelijk waarneembaar. Dit wordt voor een ieder duidelijk, die de LeRoy-wandeling
onderneemt.
De vallende bladeren bedekken de bodem, de bomen worden steeds hoger, in het
Wilgenbos vallen de afgeleefde wilgen om en worden vervangen door kastanjes,
esdoorns en Bamboe. Paden verdwijnen, groeien dicht en worden weer opengeknipt en
voorzien van een nieuwe schelpen- of steenslaglaag. Nieuwe activiteiten worden
opgepakt en oude blijven liggen en verworden tot historie en ruïne. Ook dit gebeurt in de
tijd.

Activiteiten

II.

Externe contacten
1)

Buitenland

Geen buitenlandse bezoekers dit jaar
2)

Binnenland

!

Rondleiding Stenden hogeschool docententeam milieukunde Leeuwarden.
Aanbod:
o

Studenten waterkwaliteit laten controleren van de vijvers

o

Opduikelen plan om vijvers te verbinden met de singel

o

Advies over groene waterzuivering.

!

Vibodha, Peter en Gerrit participeerden in een terugkomdag van Stiel
Vrijwilligers, waar zij diverse opdrachten uitvoerden om hun vaardigheden verder
op te schroeven.

!

De stichting LeRoy-Groningen is door de belastingdienst goedgekeurd als een
ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogend), zodat een ieder zijn testament kan
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herzien en de stichting als begunstigde opnemen ter vermijding van een exorbitant
successietarief.

Vergaderingen met gemeente instellingen
3) Regio-groep
Een aantal malen aanwezig voor zover de agenda hier aanleiding toe gaf. Overigens was
het vanuit dit gremium rustig vergeleken met andere jaren.
4) Programma groep wijkfestival
Het bestuur participeerde in de opzet van dit festival vanuit de groene expertise. Er kwam een praktijkles de
basisschool groep 6 – 8 uit voort en een aantal kettingzaagkunstobjecten, die nog steeds te bewonderen zijn
naast de villa Tinnee (gezondheidscentrum) en in de Appelhof (zie de LeRoy-borden).

5) Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan van Lewenborg is nog niet zo oud, maar het moet al weer vernieuwd worden, zodat
het bestuur op 8 februari naar het Dok toog om de verantwoordelijke gemeenteambtenaar hun standpunt
kenbaar te maken. Hierbij heeft het bestuur zwaar ingezet op het begrip “Eco-kathedraal proces” om dit in
het bestemmingsplan opgenomen te krijgen. Dit is gelukt.

6)

Relatie met de Gemeente i.c. Impuls

In de tabel hieronder vind u de acties, die door de bewoners van Lewenborg in samenwerking met het
bestuur van de stichting LeRoy-Groningen en de Gemeente Groningen, gefinancierd door het NLA (Nieuw
Lokaal Akkoord) tot stand gebracht zijn.

Project
Pinetum (bij Wimpel)
Publicatieborden

opmerkingen
Ontstaan na bewonersactie richting wethouder, halverwege
inrichting.Uitgevoerd.
Goedgekeurd NLA, uitgevoerd

Kappen van overlastgevende bomen Goedgekeurd NLA, 2 vergunningen van de 7 moeten nog
uitgevoerd worden. Inmiddels uitgevoerd.
Aanleg stoep plus beukenhaag aan
Uitgevoerd door gemeente, nog 600 m te gaan: SBwal
buitengrenzen LeRoy
(uitgevoerd), Villa Tinnee en Kajuit - Mast
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Project

opmerkingen

Natuurlijk spelen in Lewenborg: 6
avontuurlijke objecten in de natuur
PvA Stuurboordswalvijver: pad rond
de vijver en een zwaluwentil
PvA Wilgenbosvijver poortjes bij
ingangen
Malle 1: nieuwe hokken en hek

In samenwerking met Vensterhuis, Stiel, SKSG. Goedgekeurd
NLA. Uitgevoerd: alle toestellen geplaatst.
Samen met projectgroep Binnenhof. Goedgekeurd NLA.
Uitgevoerd
Goedgekeurd NLA Uitgevoerd

Malle 2: watercloset

Reeds uitgevoerd

Totaal bomenplan LeRoy-gebieden

Goedgekeurd NLA, uitvoering gespreid over 5 jaar

Reeds uitgevoerd

Herinrichting Tuinen Want:
goedgkeurd NLA. Uitgevoerd
uitbreiding tuintjes om de mensen van
Wimpel te herhuisvesten
Herinrichting Tuinen Kraaiennest,
Voorstel in voorbereiding. Uitgevoerd
o.a. drainage
PvA Kauit Want vijver
Herstel pad rond de vijver en inrichting speelplek in
voorbereiding. Uitgevoerd, maar na bewonersprotest is de
speelplek deels teruggedraaid.
Renovatie Bijenstal
Goedgekeurd NLA en uitgevoerd
Brug Wilgenbosvijver

Goedgekeurd NLA en uitgevoerd

Biologische bestrijding Berenklauw

Goedgekeurd NLA. Uitvoering maart 2011. Uitgevoerd

Welkom in de buurt

Afspraak: 75 boekjes en DVD’s leveren voor ! 10 per set. Plus
de nieuwe Folder. Uitgevoerd.
Goedgekeurd NLA: uitvoering 14 mei 2011 Uitgevoerd.

Woodcarving op wijkfestival

Wegwijzers Stadsweg door het LeRoy Goedgekeurd NLA: uitvoering voorjaar 2011 Uitgevoerd
Vervangen stelconplaten in de inritten Goedgekeurd NLA: uitvoering voorjaar 2011 Uitgevoerd.
door graskeien
Kachel bijenstal
Goedgekeurd. Uitgevoerd.
Vervolgaanvraag bijenstal: riolering, Aangehouden. Inmiddels uitgevoerd
schildering ed

7)

Overleg relatie totaal-bomen-plan LeRoy en groenplan
Lewenborg

Op 16 februari 2011 was er een overleg tussen Gerrit Vos (stichting LeRoy), David Dolstra en Peter Homan
(beiden gemeente Groningen) betreffende het TotaalBomenPlan van de stichting en de relatie tot het
overige groen in de wijk.
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Bij de start van het gesprek wees David op de gewijzigde situatie nu de beheergroep een stichting is
geworden: er is nu verantwoordelijkheid voor bv gevaarlijke situaties zoals vallende takken. Dat is ook een
van de redenen, waar om de stichting dit totaalplan opgesteld heeft.
Het groen in Lewenborg wil de Gemeente duurzamer inrichten met in het achterhoofd de “Eetbare Stad” en
duurzaamheid. Dat betekent wijkers vervangen door duurzame soorten als beuken, eiken en essen, maar
ook werken aan etages (niveaus) met heesters en kruidlagen. Laat dit voornemen nu al in het werkplan van
de stichting uit 2005 staan. Het blijkt dus dat beide instanties qua groenbeheer hetzelfde denken. Zo
ontstaan ook mogelijkheden om elkaar te versterken. Bv. als de stichting voor een bepaalde bijenplant te
weinig ruimte heeft zouden we dit kunnen voorleggen aan David, die dan van zijn kant de mogelijkheden
kan bekijken. Genoemd werd o.a. de Phacaelia, waar David wel een aantal mogelijkheden voor zag.
Om dat het een omvangrijk plan is en waarschijnlijk een doorlooptijd van 5 jaar zal kennen is het advies
vanuit de Gemeente om een projectvergunning aan te vragen.
Die vergunning wordt onderbouwd met het beheersplan (het TotaalBomenPlan) en het werkplan 2005. De
laatste versies hiervan zal de stichting opsturen naar David, waarna binnen de organisatie een
beleidsmedewerker gezocht zal worden, die een omslagnota opstelt.
Nadat het college B&W hierna gekeken heeft dan wel een besluit overgenomen wordt de projectvergunning
aangevraagd, waarna het proces in werking gesteld kan worden.
Ook werd besloten om een rondje LeRoy-gebied te doen met een oog op de direct omliggende
groenpartijen. Een datum wordt hiervoor nog afgesproken.

Vergaderingen met bewoners
Het LeRoy-gebied kent een aantal volkstuintjes, waar wisselend gebruik van gemaakt
wordt. De tuiniers werden op 8 februari in het Dok bevraagd over hun wensen ten
aanzien van de situatie. Daaruit resulteerde een herinrichting van het Kraaiennest
complex en het Wantcomplex, dat ook werd uitgebreid om de verjaagd tuiniers van
Wimpel te accomoderen.

Lentekriebels
Op zaterdag16 april 2011 gingen weer een aantal bewoners aan de slag in de diverse del
van het LeRoy-gebied om zwerfvuil op te ruimen en de overdaad aan Berenklauwen uit
te steken.
Overigens was een GFT-bult bij het Pinetum niet opgehaald en dus opgefikt.

Organisatorische perikelen
Binnen het bestuur werden in een 1-2-tje de beide vlotjes in de Wilgenbosvijver te
verwijderen en op te slaan bij Klaas Mulder. Dit was voor de secretaris reden om uit het
bestuur te stappen aangezien, die volgens de statuten een onrechtmatige handeling is.
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Toen het bestuur hierop ook niet terug wilde komen was het vertrek van de secretaris
permanent en werden de taken herverdeeld over de overige bestuursleden.

III.

PR

De Wijkkrant
Een aantal artikelen werden geplaatst, zodat Lewenborg weer op de hoogte was.

De Startmanifestatie
De bijenstal en Malle stonden er met een kraam.

De Randborden
Onderhoudsfase

De Folder
In ontwerp

De website
De website: www.leroy-groningen.nl wordt druk bezocht.

LeRoy-huis
Ontwerp klaar nu de vergunning nog,

IV.

Het Groen

Een overzicht van incidentele activiteiten in het LeRoy-gebied:

Maatschappelijke stage
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Een nieuwe activiteit werd op verzoek van Wessel Gansfort opgestart: een
maatschappelijke stage van 1 dag voor hun leerlingen. Deze pakten op 17 maart 2011
de diverse activiteiten enthousiast op:
• Een pad in het Wilgenbos werd van een nieuwe laag gravel voorzien.
• In het hele Wilgenbos werden Berenklauwen gestoken.
• Langs de Loefzijde werden 3000 bollen geplant.
• Bij de ingang van de bijenstal werden twee stammen opgericht als wachters en
bewerkt met houtgereedschap.
Een vergelijkbare actie werd op de natuurwerkdag van 3 november uitgevoerd.

NLdoet
Daarnaast participeerde het bestuur in het kader van NLdoet in een workshop van Stiel,
waarin een plan voor een natuurspeeltuin werd ontwikkeld, dat na inbreng in een
vergadering van aanwonenden van de Kajuit-Want-vijver enthousiast werd ontvangen.
Deze speeltuin werd op zaterdag 19 maart met enthousiaste hulp van 1 aanwonende en
een team van 10 personeelsleden van Arcadis uit Assen aangelegd:
! 150 berberissen werden om de aan te leggen speeltuin geplant
! Een aantal elders geveld boomstammen werden in plakken gezaagd om een
stappad te creëren
! De afwatering van het gebied werd verbeterd door de geul naar de vijver te
verdiepen
! Een aantal klimtouwen werden in de bomen gespannen, waarvan onmiddellijk
druk gebruik werd gemaakt.
Helaas, een aantal aanwonenden vonden zich niet in het plan gekend, hadden geen
uitnodiging ontvangen voor de 4 vergaderingen, die aan deze dag vooraf waren gegaan en
waren zeer verontrust. Uiteindelijk besloot het bestuur de touwen te verwijderen, waarna
de rust weerkeerde.

Snoeicursus
Een snoeicursus werd georganiseerd op zaterdag 18 februari 2011 voor een kleine groep
geïnteresseerden, die de Appelhof fatsoeneerden.

NSO
Contact gelegd met de NSO (NaSchoolseOpvang) in de persoon van Annette Schuitert,
waarop de volgende activiteiten werden georganiseerd:
o

Dinsdag 7 juni

15.30 - 16.30 uur De wereld van de bijen
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o

o

"

locatie: Langszij de Wilgen

"

doelgroep: kinderen uit groep 1 - 3 (de kleuters)

Dinsdag 14 juni 15.30 - 17.00 uur Vogels spotten in je eigen wijk
"

vertrek vanaf 't Schip

"

doelgroep: groep 6 - 8

Dinsdag 21 juni 15.30 - 17.00 uur Avonturenspeeltocht door het Leroy-gebied

"

vertrek v.a. 't Schip

"

v.a. groep 4

Leskist Groen in de Wijk
Samen met 10 leerlingen van het Alfacollege was het bestuur in de weer met het ontwikkelen van een
leskist voor het lager onderwijs, waarmee de scholen in Lewenborg hun voordeel kunnen doen. Deze kist
bevat:
! 2 dagdelen inleiding informatie en voorbereiding
! 1 dagdeel speurtocht met evt een eigen activiteit bv iets bouwen
! 1 à 2 dagdelen verwerking: verslag legging of eigen projectvoorstel maken

Pad van Wimpel naar Smulbos
Een aantal aanwonenden nam het op zich een ingelopen pad van Wimpel naar het Smuilbos en verder te
gaan verharden en verwerkte hiervoor 10 kub mijnsteen.
V.

Projecten

Pinetum
De projectmedewerkers hadden verschil van mening over de uitvoering van het project,
zodat het bestuur herhaaldelijk moest op treden. Uiteindelijk werd besloten het project
virtueel op te splitsen qua verdeling van werkzaamheden.

het Circuit
De projectdrager maakte van zijn stenen- en palenspringpad een filmpje en zette dat op
het blog van de website. Het Palenspringen werd van het Circuit langs de Appelhof geleid
naar boven op de Bult tot achter Mast 15
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de Appelhof
Onderhoudsfase

Boomgaard Want
Onderhoudsfase

Duinen Stuurboordwal
Onderhoudsfase

Trapveldje Want
Geen nieuwe ontwikkelingen

De Binnenhof
In de Binnenhof is in 2011veel veranderd, vooral ten goede.
In het onderhoudsplan was opgenomen de renovatie van de randen tussen de op
verschillende niveaus gelegen percelen. Dit is vooralsnog niet uitgevoerd.
De website www.de-binnenhof.nl heeft een opfrisbeurt gehad. Er wordt met enige
regelmaat nieuws en wetenswaardigheden geplaatst.
Begin 2011 is door Loonbedrijf Mulder een pad rondom de Stuurboordswalvijver
aangelegd. Het pad werd direct door verschillende omwonenden en ook door andere
Groningers in gebruik genomen. Vooral als loopje met de hond is het pad nog steeds goed
in trek. De gebruikte verhardingsmethode leek door een lange droge periode aanvankelijk
een ongelukkige keuze. Hoewel een wandelpad werd er ook gefietst en daar had het pad
veel van te leiden. 2012 zal moeten uitwijzen hoe het pad zich gaat houden nu voor een
aantal –niet altijd gewenste- gebruikers het nieuwe eraf is.
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In maart werd een huiszwaluwtil geplaatst op een daarvoor aangelegd eilandje in de
Stuurboordswalvijver, ’t Illand. Net als andere tillen in Nederland is de til in het eerste
jaar niet in gebruik genomen door huiszwaluwen. Wel wordt alom waardering
uitgesproken over de til als element in de woonomgeving.
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Op ‘De Duinen’ werd een piramidetoren geplaatst. De indruk bestaat dat hier weinig
gebruik van wordt gemaakt. Er is sprake van meer zwerfvuil dan voorheen, zonder dat dit
buitensporig wordt (niets dat we met Lentekriebels niet weer zo weg poetsen).
In de zomer is begonnen met de bouw van een bijenhotel op ’t Illand. Afbouw met de
meer kwetsbare delen, zoals een lemenachterwand, staat voor voorjaar 2012 op de rol.
Aan de vijverkant van het pad tussen huisnummer 127 en 61 is een zogeheten ‘Eetbaar
Pad’ aangelegd. Het gras langs het pad is omgespit. Onder de lindes is een strook tot op
de hoogte van het stenen pad afgegraven. De vrijgekomen grond is opgebracht op het
deel waar eerst gras was. Hier zijn verschillende bessenstruiken en druiven geplant. Ook
zijn er waardplanten en kruidachtigen gezaaid en gepland.
Bij deze strook zijn bij wijze van proef de eerste QR infopalen geplaatst. Eigenaren van
een smartphone kunnen deze codes uitlezen en komen dan direct op de website www.debinnenhof.nl
Vanwege de aanleg van een trottoir langs de Stuurboordswal ZZ is een aantal bomen
gekapt. Hoveniersbedrijf Donker Groen plantte een aantal ‘compensatiebomen. Appels,
Hulst en Treurwilgen. Dit gebeurde in een zeer droge periode wat de bomen niet ten
goede kwam. Dit voorjaar zal moeten blijken of een aantal geplante bomen niet
vervangen zal moeten gaan worden.
Rond de vijver zijn anderhalf dozijn kronkelwilgen geplaatst. Het plantgoed was
afkomstig van twee grote kronkelwilgen van een particulier in het gebied die de bomen
getopt had.
Achter PatrijsPoort 132 is op particulier initiatief een ‘tuinboot’ en een eendenkorf
geplaatst. Wanneer de laatste zich goed houdt kunnen er in de toekomst meer korven in
de vijver worden geplaatst.

Op het eilandje, langs de vijver en in perken in de Binnenhof is begonnen met het
inzaaien van wilde planten. Dit zal in de komende jaren voortgezet worden.
Twee bomen zijn in 2011 gekandelaberd. Een plataan voor de tweede keer. Deze boom is
goed terug gekomen. De esdoorn in het midden op de verhoging was al niet erg vitaal en
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leed een kwijnend bestaan. Komend voorjaar moet aantonen of deze boom nog een
toekomst heeft.
Een plan om een beestentoren bij de zitkuil te bouwen is vanwege vernielingen geschrapt.
De verzamelde materialen (hout, palen, stenen en bamboe) zullen elders in een LeRoy
gebied worden gebruikt.
Met de grote opruimactie zijn de houtrillen (‘mutserds’) onder de linden en aan de
uiterste westzijde van de SBW-vijver geschoond en de bielzen rond de vijver verwijderd
Hoveniersbedrijf Eigen Houtje heeft het pad door maaien en snoeien weer toegankelijker
gemaakt.

Privatisering
Gemelde privatisering bij de Impuls-projectgroep en de reactie van de Gemeente hierop
waren voor het bestuur aanleiding om zich berustend op te stellen.

BOAP Malle
Er wordt veel vernield. Daarom is een bewakingscamera aangeschaft. Andere tegenslagen
zijn:
• Bloedmijten bij de gevederde bewoners, dat vereist ontsmettingsmiddelen
• De vogels hebben wel een broedverbod: ze leggen wel eieren, maar die halen we
weer weg.
• Het hooi is ook duurder geworden
Positief is het niveau van de stagiaires (meestal van AOC Terra), die naar niveau 1 zijn
gegaan. Dit vereist wel meer begeleiding.
Ook kwamen 2 jongens hun maatschappelijke stage bij Malle lopen.
Het aantal bezoekers stijgt nog steeds en de reacties zijn unaniem positief. Iedereen roemt
de ontspannen en gezellige sfeer. Dat alles gratis is, vindt men héél bijzonder in deze tijd
maar ook erg leuk.
Het geld, dat op vrijwillige basis in de giftenpot binnen komt, wordt weer besteed aan
koffie, thee, ranja, ijsjes, een baaltje patat en een doos fricandellen.
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Helaas was ook dit jaar de waterleiding weer bevroren, maar de wc en de kraan in de
keuken deden het nog.
De begroting voor 2011 was ingediend, maar het bestuur reageerde daar niet op.
Team “Malle”! Gitte en Samhitta

Nestkasten
In 2011 heeft projectdrager Wim Velt ongeveer 30 nieuwe mezenkasten getimmerd en
een stuk of 10 gerepareerd.
Leerlingen van Augustinus College hebben ter gelegenheid van hun maatschappelijke
stage, meegeholpen ze in de bomen te hangen.
Citaat: “Kinderen van 4 groepen van de Swoaistee hebben met een ladder in de
kastjes mogen kijken aan het begin van het broedseizoen, waarbij ik ze heb begeleid.
Ze waren over het algemeen razend enthousiast, zelfs als ze alleen een leeg nestje te
zien kregen.
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Net als in voorgaande jaren is het broedresultaat niet geweldig. In de meeste kasten
wordt aan de bouw van een nestje begonnen, in twee derde worden eitjes gelegd,
maar vooral koolmees en pimpelmees. (In deze tijd van het jaar heb ik het altijd te
druk om het goed te bestuderen)
In het najaar heb ik met een paar leerlingen van Augustinus College een deel van de
kasten schoongemaakt.”

14

Stichting LeRoy Groningen

Koepeltuin
(Voormalig volkstuintjescomplex en pingpongtafellocatie tussen Mast, Ra en
zuidkant van De Bult; in 2007 ontgonnen door Vibodha en projectdrager Wim Velt
met als doel Eco-kathedrale stapeling)
In 2011 heeft projectdrager Wim Velt verwoed gestapeld met de stenen die
vrijkwamen bij het afbreken van het podium die Vibodha daar een paar jaar eerder
had opgericht.
Citaat: “Ik werd van lieverlede steeds fanatieker en ambitieuzer. Aan de straatkant
heb ik een brede, dubbele muur gestapeld met aarde er tussen. Ik ben van plan daarop
een mini theekoepeltje te bouwen. (Vandaar de naam van de tuin) Verder dan het
metselen van het fundament en de eerste treden van de trap er naar toe ben ik nog niet
gekomen. Verder begon ik met de aanleg van een vijver. Ik heb plantgoed besteld bij
Eldorado en een partijtje grote zwerfkeien bij Klaas Mulder om de tuin verder aan te
kleden.”

Verwilderingsproject
(Tussen Grootzeil en Wilgenvijver)
De afgelopen jaren heeft projectdrager Wim Velt hier paden aangelegd, vuil en takken
afgevoerd en intensief (uiteraard onbetaald) de berenklauw bestreden met
gebruikmaking van een soort zeis. In 2011 is deze strijd overgenomen door Barend de
Voogd met zijn “biobeer”.

Citaat: “De in mijn ogen buitensporige betaling daarvoor, waar weinig zichtbaar werk
voor werd geleverd en mijn twijfel aan de effectiviteit van zijn aanpak, hebben mijn
motivatie om mij voor dit gebied in te zetten, zeer ernstig aangetast. Ik heb nog wel
met Gerrit, Peter en Vibodha wat berenklauw gestoken en verder hebben
schoolkinderen tijdens hun stagedag aan paden gewerkt, gesnoeid en bollen gepoot.”
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De Bijenstal “Langzij de Wilgen”
Dit jaar niet veel gebeurd.
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VI.

Financiën

Dit was het eerste jaar, dat de stichting LeRoy-gebieden over een subsidie kon
beschikken met een eigen bankrekening. Hierdoor ziet het geheel er iets anders uit dan
voorgaande jaren. De ontvangsten en uitgaven worden in evenwicht gebracht door een
exploitatie overschot.
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Betekenis van de posten in bovenstaand overzicht.

Hieronder ziet u een grafische representatie van deze cijfers.
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VII.

Vooruitblik op 2012

gespecificeerd naar persoon en taakgebied:
In eerste instantie het stichtingsbestuur met portefeuille, waarna de projecten en de
projectdragers genoemd worden.
1. Sieni:
a.
b.
c.
d.
e.

Voorzitter
PR
Bijenstal
Opzet educatief programma Bijenstal
moestuinen

2. Wim
Nestkasten: schoonmaken en nieuwbouw
Herstel diverse paden
Herstel nestkasten
Verwilderingsproject
Bestrijding Berenklauw
koepeltuin
Bomenkap
Opslag archief
3. Vibodha
a. secretariaat
b. PR
c. Organisatie
d. Contacten in de wijk
4. Henk
financiën: verdeling naar kostenplaatsen en kostensoorten
5. Freddy
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Onderhoud machinepark
6. Peter Kruit
Contact milieufederatie en groengroepen
A.

Projecten en Projectdragers

7. Joop van Eekeren
* Appelhof
8. Hemmo Philbert/Marjan Bobbe en Peter Kruijt
* de Binnenhof
a) duinen Stuurboordswalvijver
b) pad rond de vijver leggen
c) planten bestellen en planten
d) onderhoud Binnenhof
e) zwaluwentil
10. Freddy Smit
* boomgaard Want
onderhoud
11. Sieni Pijper
* bijenstal:
a) publiciteit in Wijkkrant over nieuwe leden
b) voorlichting scholen
c) ontwikkeling leskist
12. Beeldmateriaal Vibodha Borst en Wim Velt:
* publicaties in de Wijkkrant
* publicaties in de weblog
13. Viboda Borst en Wim Velt
• boomgaard Ra en Eco-kathedraal Ra
• padenstructuur Wilgenbos incl. verwilderingsproject
• Stapelen tegen de Bult (het Eco-kathedrale proces) aka Koepeltuin
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14. Gitte Lampert en Samhitta Henze
• BOAP Malle
15. Milena Huender/Rex Leber/Wim de Boer
• Pinetum
16, gerrit vos
• Circuit
• Smulbos
17. Sarah Baert
• Tuintjes Want
18. Jannie Wekema
• Tuintjes Kraaiennest

Jaarplanning vergaderingen:

A.

vergaderdata:
17-1; 7-2; 7-3; 4-4; 2-5; 6-6; 5-9; 3-10; 7-11; 12-12.
rondgang met de groep:
za 2-7: 14:00 bij LeRoy-huis verzamelen
Startmanifestatie: 3 september 2012. Hier zal de LeRoy-film aan den volke getoond
worden.
B.

Samenstelling Stichtingsbestuur per 1-1-2012:

Wim Velt

Mast 9

9733 HE

06-38302995

Henk Zwartenkot

Patrijspoort 88

9733 GM

5416156
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Freddy Smit

Want 78

9733 BE

5412095

Viboda Borst

Grootzeil 51

9733 GX

5494621

Sieni Pijper

Golfslag 42

Peter Kruijt

Patrijspoort 124

5413151
9733 RG

5420604
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