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Aandacht voor:

Beste knotter,

Zwarte els ( Alnus glutinosa )

Je hebt het laatste nummer van het Buitenblad van 2013 in handen en intussen zijn we
“ongemerkt” het winterseizoen in gerold.

In de top drie van boomsoorten die we in de
winter “onder de zaag” krijgen, staat de els
en wel de zwarte els.
Over deze els valt behoorlijk veel te melden,
daarom in twee afleveringen wetenswaardigheden over deze fraaie boom. In het jan./feb.
nummer gaat het over de plaats die de els
in de natuur inneemt; in deze nieuwsbrief
over de algemene en bijzondere
kenmerken van deze boom.
Het geslacht els behoort tot de berkenfamilie
en omvat ongeveer
30 soorten, waarvan
in Nederland de zwarte
els één van de algemeenste bomen is.

In deze uitgave is er hopelijk weer het nodige
lezenswaardige te vinden.
• een boom waar we veel mee te maken hebben is de els; in een 2-tal artikelen kun je je
op de hoogte stellen van de bijzonderheden
van deze fraaie boom.
• er is de laatste maanden weer hard
gewerkt; aan malheur was ook geen gebrek.
Lees de verrichtingen in het veld op blz. 2, 3
en 4.
• Nico en Daan zijn naar een workshop geweest. Daan heeft een verslag gemaakt van
een bijeenkomst over “funding”.
Op blz. 4 kun je lezen wat er zoal gedaan is.

De els heeft een sterk
vertakt wortelstelsel.
Als boom vormt hij een
rechte stam met een
zwartbruine schors,
die bij het ouder worden
afb.1
diepe groeven vertoont.
Jonge twijgen en bladeren zijn kleverig
( glutinosa!).

• hoewel Frans van Doorn in het vorige
Buitenblad de boomstam heeft doorgegeven,
is één en ander toch in de estafette mis gegaan.
Gelukkig is er een oplossing gevonden in de
persoon van onze mascotte, Bonus !
Met de onmisbare hulp van Jan de tolk is er
op blz. 5 toch de rubriek De Boomstam
gerealiseerd..
• de Natuurwerkdag op 2 november was dit
jaar op de Geertjeshoeve te Haarzuilens.
Ruud heeft hier een verslag van gemaakt op
blz. 6. Op de website is een leuk filmpje van
Ad Nederpelt te zien.

afb. 2

De knoppen zijn gesteeld en door berijping
paarsachtig van tint.
De bloeiwijze van de els bestaat uit vrouwelijke en mannelijke katjes. Elzen bloeien op
de hazelaar na, het vroegst van de inheemse
houtgewassen, ver voor het ontluiken van de
bladeren. Na de bloei valt het mannelijk deel
van de bloeiwijze af. De vrouwelijke katjes
groeien uit tot zwarte, houtige schubben, die
niet afvallen. We kennen ze als de zgn. elzenproppen.
►

• op blz. 6 en 7 is er nieuws over de
essentaksterfte ( deel 4 ); helaas geen
opwekkende nieuwtjes
• tenslotte op de laatste bladzijden een verslag van de “boerenkooldag” en in de rubriek
Binnenste buiten het wel en wee van de
bestuurstafel
• bijdragen aan ’t Buitenblad zijn van harte
welkom. Artikelen , foto’s, interviews enz.
enz.
Liefst per mail: aartr006@planet.nl

lees verder op blz. 2

afb.3

Deadline: half januari
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Vooral ‘s winters maakt de boom door zijn donkere
schors en elzenproppen een zwarte indruk,vandaar
zijn Nederlandse naam (zie afb. 4).
De nootjes blijven lang tussen de schubben zitten en
vormen het hoofdvoedsel van overwinterende sijzen.
Nootjes, die op het water terecht komen, blijven dankzij
luchtholten lang drijven en kunnen zo over grote afstand
worden verspreid.
Als zeer vroege bloeiers met een overvloedige stuifmeelproductie zijn elzen belangrijk als drachtplant voor bijen.
Het hout is niet zo sterk, breekt vaak en verrot snel.
Als het zich voortdurend onder water bevindt, wordt het
zwart en bijna onverwoestbaar, zoals eikenhout.
Het hout is bestand tegen steeds weer afwisselend nat en
droog worden en werd dus gebruikt voor molenraderen,
sluisdeuren, waterwerken, enz.
Als brandhout heeft het speciale toepassingen, namelijk voor
het blauw kleuren van dakpannen en het roken van vis.
Het loof en de schors bevatten looistoffen en antrachinonen.
a fb. 4
Ze hebben een samentrekkende werking en worden toegepast in de natuurgeneeswijze tegen koorts en
verkoudheden.
Vanuit de praktijk weten we dat de els geschikt is voor hakhoutcultuur. Stompen van afgezaagde elzen lopen snel en overvloedig
uit.
Vlak na het afzagen is het zaagvlak licht van tint, maar dat verandert spoedig in een diep oranje-rode kleur (zie afb. 5).
In een volgend Buitenblad gaat het over de plaats die de zwarte els in
de natuur in neemt.
Bron:Bomen en struiken – V. Vetvicka
Gids van bomen in Europa – uitgave Tirion natuur
Nederlandse ecologische flora – Weeda ,Westra e.a.

afb. 5

Van de werkvloer
In de eerste week van september werd er in de Buitenhof van het Maximapark gemaaid en afgehooid.
‘s Zaterdags werd er traditiegetrouw weer haardhout bezorgd; tevens was de kudde schapen opnieuw op
toernee in de Buitenhof. Zestien leden waren in deze week voor de vereniging actief bezig.
Op dinsdag 10 september werd er met zijn drieën gemaaid
aan de Tol, zodat op donderdag het maaisel door 12 personen verwijderd kon worden.
Vrijdags waren er acht leden met riet aan het worstelen.
Locatie: de plasjes tegenover het hondenveldje in de
Buitenhof.
Foto’s:
Jan
Kleymans

Zaterdag laadde men met 5 man hout voor de
openhaardbezitters.
Het meeste hout is nu bezorgd en veel pallets zijn
verlost van hun lading.

Omdat op de “burendag” van 21 september de Buitenplaats er spic en span uit zou moeten zien, werd
het programma van donderdag de 19e aangepast en werd met 9 schoonmakers geklopt, geveegd, gezuigd, geruimd, geordend en rommel weggebracht naar de Stits. Het resultaat mocht er zijn !
Wellicht een idee om minimaal één maal per jaar een grote schoonmaak te houden…..
Vrijdags werd in de ochtend nog wat gemaaid en afgehooid aan de Tol; daarna hout weggebracht en
verder gepoetst op de Buitenplaats. Aan dit gevarieerde programma deden 8 mensen mee.
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Zaterdag de 21e was dan de “burendag” met aansluitende de jaarlijkse bbq bij prima weer. Een verslag
daarvan heb je kunnen lezen in het vorige Buitenblad.
Op dinsdag 24 september werd er door 2 man voorgewerkt op het oude hooiland van de Kievit.
Donderdags waren er maar liefst 11 enthousiastelingen, waaronder een paar pyromanen.
Bij goed weer kon een deel van het maaisel verbrand worden;
de rest ging de ernaast gelegen kade op.
Het vuur kon de volgende
dag met een beetje opporren weer bereid gevonden worden om een
behoorlijke berg maaisel
om te zetten in as.
Zestien ogen hielden de
politiehelicopter, die een
▲ Werkoverleg……………
“rondje” kwam maken,
◄ Alex doet ervaring op…….
nauwlettend in de gaten;
Foto’s: Hans van Aartrijk
natuurlijk had Koos ‘s morgens de fik bij de brandweer aangemeld.
Zo’n 18 kuub ging op de bezorgdag richting houtklanten en de vrijgekomen pallets werden gereinigd en
droog opgeslagen. Negen personen hadden hier een dagtaak aan.
Koos wist in zijn eentje op woensdag 2 oktober een graslandje aan de Tol te maaien, zodat op de donderdag afgehooid kon worden. Met vereende krachten ( tien personen, waaronder Aja van de “burendag” )
werd op deze fraaie dag nog twee legakkers “gedaan”.
Vrijdag 4 oktober was een gevarieerde werkdag met maai-en afhooiwerk aan de Tol en één houtrit. Tot
onze vreugde zagen we onder de 7 werkers ook weer Frans Compeer, die redelijk kwiek oogde.
De dag erna werd er natuurlijk hout bezorgd; ook verdween een behoorlijk deel van het afval naar de
Stits. Pallets werden schoon gemaakt en de droge exemplaren werden in de opslagruimte opgestapeld.
Zes leden zagen dat het goed was.
Opvallend in deze periode was de malheur met de maaimachines.
Ook de leenmachine van Natuurmonumenten begaf het op een
gegeven moment.
Reint en Koos hebben weer vele extra uren moeten maken.

Foto: Jan Kleymans

Nadat op 8 oktober met 4 man het nodige voorwerk op de Kievit
was verricht, waren er op de donderdag maar liefst 11 mensen
om het eiland en het Molendijkje af te hooien.
Het weer was prima ( zoals op de foto hieronder te zien is).

De schone Bp bevalt ook de familie
zwaan uitstekend.

Omdat er zo veel handjes beschikbaar waren, werd ook de
“kop” van het oude hooiland en de greppels aangepakt.
Het weer op vrijdag de 11e was zo beroerd dat op de werklocatie de Tol besloten werd terug te keren naar de Buitenplaats. Vijf leden konden nog wat huishoudelijk werk doen.
Naast het bezorgen van hout en opruimen van pallets was er
voor de 4 aanwezigen op de zaterdag niet zo veel meer te
doen.
Foto: Jan Kleymans

Dinsdag 15 oktober togen 3 maaiers naar de legakkers aan de Smalle Themaat in de wijk De Tol.
Op de twee dagen erna hielden totaal 13 leden zich bezig met maaien, afhooien en het afzetten van vier
berken.
De laatste houtbezorging van het seizoen was op zaterdag; ook waren er twee bijeenkomsten op de
Buitenplaats. Het bestuur van Bloeyendaal legde een tegenbezoek af en de commissie “pr en
communicatie” had ’s middags een overleg.
De nieuwe keet werd in de verf gezet, zodat ze in het komend winterseizoen ingezet kan worden.
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Het werk aan de Joostenlaan kon eindelijk begonnen worden op 22 oktober. Drie maaiers beten het spits
af.
De drie daarop volgende werkdagen waren nodig om de klus te
klaren.
In deze week waren totaal 24 leden actief bij het maaien en afhooien.
Een voorzichtige schatting: zo’n 7.000 m² is weer door onze
handen gegaan.
Helaas toonde Anne weer recidivistische trekjes; gelukkig was
de heer Bekedam van de Joostenlaan 1 met zijn Audi in de
buurt om Anne weer op het droge te krijgen.
Foto: Jan Kleymans

Op de laatste werkdag van oktober werden o.a. twee rietveldjes aan de Tol gemaaid en afgehooid.
Verder werden er op de Buitenplaats voorbereidingen getroffen voor het komend winterseizoen. Acht
leden hielden zich hier mee bezig.
Tien knotters waren op vrijdag 1 november op de Geertjeshoeve om een begin te maken met het wegwerken van “achterstallig onderhoud”. Ruim 20 wilgen waren aan de
beurt om van hun zware “pruik” verlost te worden.
Het weer was miezerig en er stond veel wind uit het zuidwesten.
Dankzij het meegenomen droge aanmaakhout brandde er echter
weldra een behoorlijk knotvuur. De groentesoep van
Anne ging bij de lunch met
veel smaak naar binnen.
veel smaak naar binnen.
Bij de Buitenplaats bleek intussen weer een behoorlijke
hoeveelheid hout uit Amelisweerd gedumpt te zijn. En die
is zeer welkom !
Rick aan het werk….
Zaterdag 2 november was de
Foto: Daan v.d. Elst.
landelijke natuurwerkdag;
maar liefst 20 leden lieten zich zien.
Met 9 volwassen gasten en 5 kinderen kon deze klus op deze dag
afgerond worden. Aan de voorkant van de boerderij waren ook
nog familieleden en vrienden van Anne en Rick van de GeertjesDe laatste wilgen……….
hoeve met het knotten van bomen bezig. Al met al was het een
Foto: Daan v.d. Elst
gekrioel van mensen, geluid van motorzagen en geloei van de
vlammen.

zie voor een verslag van deze geslaagde dag blz. 6 !

Workshop funding.
Zaterdag 5 oktober volgden Nico van der Heuvel
en Daan van der Elst de workshop Funding,
gegeven door de Sesam Academie.
Funding omvat alle vormen van werven, leden donateurs,
geld goederen enz. In ons geval was het onderwerp
natuurlijk voornamelijk gericht op het vinden van geld voor projecten van verenigingen.
Er waren ongeveer 25 cursisten, van vnl. muziekverenigingen en historische verenigingen.
De docent maakte duidelijk dat voor het succesvol werven van geld nodig is:

Over een netwerk te kunnen beschikken en de netwerken van alle leden, dus niet alleen van het
bestuur, te benutten,

een welomschreven doel om voor te werven. Gevers spelen niet graag voor donateur, maar zien
liever een stevig project, zoals in ons geval De Buitenhof en enkele maaimachines.

Er moet wat tegenover gesteld kunnen worden uit eigen specialiteit, zoals een gratis optreden
voor muziekgezelschappen en gelegenheid geven voor buitenwerk in ons geval,

van groot belang is natuurlijk ook dat de betreffende vereniging bekend moet zijn bij sponsor
kandidaten en dat de vereniging een goed verhaal heeft.
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De voordracht van de docent werd afgewisseld met acties van de cursisten zoals het introduceren van de
eigen vereniging en het in groepjes uitwerken van een funding plan voor een openlucht concert.
Mogelijke geldbronnen kunnen zijn:

subsidies en vermogensfondsen. Zie het "fondsenboek".

Collecte, loterij etc (weinig opbrengst), Grote clubactie zie www.clubactie.nl

verkoopbare activiteiten, (Bij ons dus de houtverkoop)

subsidies (zie de sites: www.subsidietotaal.nl en www.subsidie.info

Legaten, donaties.

Kortom, het was een goed bestede zaterdag, met veel tips, waar we wellicht wel iets aan zullen hebben.
Bij de voordracht werd gebruik gemaakt van PowerPoint sheets die beschikbaar zijn voor
belangstellenden.

In de rubriek De Boomstam wordt een (aspirant)lid
uitgenodigd te
verhalen wat de beweegredenen zijn een deel van de vrije tijd in te zetten voor het landschapsbeheer…..
Deze keer dus Bonus; ingewijden herkennen hier ongetwijfeld
een klein stukje Vitenskade op de foto links.
Hieronder vind je een weergave van een opgenomen monoloog .
……..wraf woef wraf grr grhmmh gnhh wraff wroef ♪♪ ♫♫ ☼ ⌂
wöf ýgrrh wafwaf wrrh gnnaahh ▬ººßlav ggrom gnhr 4711…
foto: Jan Kleymans

Voor de modale knotter is hier geen touw aan vast te knopen, maar gelukkig was Jan “de tolk” K. bereid
om te vertalen.
Ondanks enige “onduidelijkheden” vanwege het dialect ( Bonus’ ouders komen uit de banlieu van Saint
Tropez ) wist Jan dankzij zijn bijzondere relatie met Bonus tot een vertrouwenwekkend resultaat te
komen:
“ Al weer enige jaren ben ik praktiserend lid en begeleid ik mijn baasje Koos om een oogje in het zeil te
houden.
Tot één van mijn taken op de Buitenplaats is het hondvrij houden: daartoe is dreigen en hard blaffen
afdoende. Verder breng ik stukken hout terug die knotters voor een mij onverklaarbare reden telkens
weggooien. L’ordre doit être, hein ?
Ook loop ik met Koos aan het andere eind van het touw op vaste tijden naar een veldje waar een aantal
van mijn soortgenoten ronddarren. Om hem een plezier te doen, ravot ik dan een tijdje met allerlei
rassen, òòk vuilnisbakrassen. Je ziet, ik voel me niet verheven boven het plebs; ik zelf stam uit een oud
Frans geslacht.
Als we in het veld zijn, ga ik graag op zoek naar gaten en holtes
in de grond. Ik ruik dan allerlei opwindende geurtjes; het is weer
eens wat anders dan die stinkende, zwetende tweevoeters, die ik als
bijrijder moet dulden.
Zo af en toe kom ik gigantisch grote zwart-wit beesten tegen.
Die zijn erg opdringerig, snuiverig met erg natte neusgaten. Ze zijn
bepaald niet goed opgevoed, ze laten ook enorme bruine kledders.
Eénmaal ben ik er haast helemaal onder verdwenen. Het meurt een
uur in de wind en voor mijn gevoelige neus is het bepaald geen 4711.
Eén van de prettigste momenten van zo’n dag is als er gegeten wordt.
In ruil voor een fotosessie kan ik behoorlijk wat weghappen. Alleen
die met de pindakaas is bijna niet weg te krijgen.
Tot slot kan ik nog melden dat ik onbezoldigd parkeerwachter ben;
dat kun je zien op de foto gemaakt door Jan Kleymans.
Ik geef dat stuk hout dat mijn baasje een boomstam noemt door aan Ad Nederpelt…..”
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Landelijke Natuurwerkdag 2013
Een verslagje.
Zaterdag 2 november. Het is 10 uur en ca. 35 grote en kleine mensen
hebben zich verzameld in de grote nog in te richten schuur van de
Geertjeshoeve aan de Thematerweg 5 te Haarzuilens. We hebben er zin in;
zeker na de koffie met koek, de welkomsttoespraak van de gastvrouw
Anne en de openingstoespraak van onze voorzitter Dries.
Het is goed weer niet te koud, niet te warm en het is droog.
Op het werkterrein brandt reeds een houtstapel. Nadat er werkgroepen
foto: Daan v.d. Elst
zijn gevormd, de nodige uitleg is gegeven over wat er moet gebeuren, het gereedschap is uitgedeeld,
wordt er voorzichtig gestart met knotwerkzaamheden.
Na een uurtje heeft iedereen zijn draai gevonden en wordt er gewerkt dat
de vonken eraf vliegen. Er wordt gewerkt op verschillende locaties op het
terrein van de Geertjeshoeve. Er wordt met lange wilgentwijgen een hut
gebouwd. Er wordt geknot met handzaag en motorzaag. Het afkomende
hout wordt geselecteerd en gestapeld. Niet bruikbaar hout wordt verbrand,
de bladeren aan de geiten gevoerd. Kortom het bruist van de activiteiten.
Om half één wordt er gepauzeerd.
De aangeboden soep (Erwtensoep en Linzesoep) laten we ons goed smaken.
Het geeft weer de nodige energie voor de middag. Het werkterrein is zwaar,
veel zachte natte grond, maar dit deert ons niet weer enthousiast aan de
Ad aan het passen….
slag te gaan. Er moet veel hout worden gesjouwd naar de brandstapel.
Foto: Daan v.d. Elst
Een mooie plek trouwens om even (warm) uit te blazen en een praatje te
maken met de collega-werkers. Ook dat hoort er bij.
Het valt op dat ook de aanwezige kinderen knalhard zagen en sjouwen dat het een lieve lust is. Dat
wordt spierpijn morgen!!! Er is nog veel te doen voordat de Geertjeshoeve als recreatieve boerderij haar
deuren, medio april volgend jaar, opent.
Om ca. half vijf zijn de door ons ingeplande
werkzaamheden uitgevoerd.
Rond het fel brandende houtvuur wordt nog
een drankje gedronken en waarachtig het
begint zachtjes te regenen. Inpakken en
wegwezen dus. En niet te vergeten aan
iedereen die zich heeft ingezet op de
Natuurwerkdag … bedankt.
We zien je graag weer terug op een van onze
reguliere werkdagen.
Ruud.
Foto: Hans van Aartrijk

Gelezen:

Landschapsbeheer Zuid-Holland stopt per 31 december 2013 met haar activiteiten. L Z-H is een stichting,
opgericht in 1979. Er zijn 19 mensen werkzaam.
L Z-H ondersteunde 75 landschapsvrijwilligersgroepen.
Reden: stopzetting subsidies.
Bron: website L Z-H

Nieuws over de essentaksterfte
( deel 4 )

Onderzoekers van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland doen een oproep aan
natuurbeheerders, terreineigenaren, boomkwekers en leveranciers van bomen geld bij elkaar te krijgen
voor een vervolgonderzoek naar essentaksterfte.
De afgelopen jaren was er via het Productschap Tuinbouw geld voor een eerste fase van onderzoek dat
volgens de onderzoekers al veel relevante informatie heeft opgeleverd. Zo blijkt er een grote variatie te
bestaan in mate van aantasting tussen de in Nederland aanwezig klonaal vermeerderde essenselecties.
Dit vormt volgens de onderzoekers op zich al een rechtvaardiging om via selectie te komen tot een grote
“pool” van geschikt uitgangsmateriaal, voor zowel de teelt van laanbomen als bouwkundig
uitgangsmateriaal.
En juist voor dit onderzoek blijkt nu geen geld meer.
Bron: Wageningen UR
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Aansluitend:
Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over essentaksterfte
(ingezonden 24 oktober 2013).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «De es mag niet weg»?1
Vraag 2
Bent u bekend met het probleem van essentaksterfte in Nederland en het gevaar dat deze ziekte vormt
voor plantsoenen, bossen en het Nederlandse landschap?
Vraag 3
Bent u voornemens om actie te ondernemen tegen deze oprukkende ziekte?
Vraag 4
Aangezien essentaksterfte een gevaar is voor het voortbestaan voor de Nederlandse es, wilt u betrokken
partijen, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Bosschap, Landschapsbeheer Nederland en
boomkwekers steunen in het onderzoeken van essentaksterfte?
Vraag 5
Deelt u de mening dat Nederland zelf onderzoek zou moeten verrichten, zodat Nederland deel kan nemen
aan het Europees onderzoek naar essentaksterfte?
Vraag 6
Bent u ervan op de hoogte dat de tuinbouwsector twee jaar het onderzoek naar essentaksterfte heeft
gefinancierd?
Vraag 7
Door de opheffing van het productschap Tuinbouw stopt deze financiering, bent u bereid zich in te
spannen om alternatieve financiering te zoeken voor dit onderzoek? Zo nee, wat voor aanpak voorziet u
dan tegen essentaksterfte?

Boerenkooldag 2013

Een verslag door Dries Willems
Als de boerenkooldag op 9 november j.l. een voorbode is van het komende winterseizoen, dan belooft
het een heel goed jaar te worden: een grote opkomst, een enorme bedrijvigheid, een heerlijke
boerenkoolmaaltijd, geserveerd door Tabe en zó’n grote houtopbrengst van de elzenhaag tegenover de
Buitenplaats, dat zelfs Rucker de aanhanger niet meer kon trekken.
De bedrijvigheid bestond niet alleen uit zagen en sjouwen. Kasten werden in elkaar gezet, de verlichting
van de nieuwe keet gerepareerd,
motorzagen geslepen en boerenkool gestampt.
Ook werd een nieuw aspirantlid
welkom geheten:
André uit Westbroek. Al langer
actief bij Natuurmonumenten,
maar hij wil meer.
Als sluitstuk van de geslaagde
dag werd ook de wisselbeker
(voorheen zingende zaag)
uitgereikt aan iemand die zich
het afgelopen jaar in het bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor de Vereniging.
Dit jaar kreeg Hans van der Zwet
de wisseltrofee.

Tabe giet af….
Foto: Jan Kleymans

de nieuwe keet in sfeervolle
ambiance….
Foto: Jan Kleymans

Hans is een tijd uit de running
geweest maar als herboren
teruggekeerd.
Hij is iemand die graag achter de schermen werkt, zonder
poespas, maar ondertussen bergen werk verzet.
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Met het grootste gemak brengt hij 500 folders rond voor de
Burendag, houdt de Buitenplaats schoon en de drank op voorraad,
en doet ook nog één keer per week werk voor De Kievit.
Het daverende applaus wat hem ten deel viel, bevestigde de juiste
keuze van het bestuur om juist hém de beker uit te reiken.

Foto: Jan Kleymans

door Dries Willems
voorzitter

Binnenste Buiten…………….

Een korte Binnenste Buiten dit keer. We doen voorlopig niet mee aan maatschappelijke stages omdat we
niet genoeg begeleiding kunnen bieden. We zijn bezig om maatregelen te treffen die de snelle slijtage
van de houten buitenwand op de Buitenplaats moeten tegengaan, zowel op korte als langere termijn. We
dringen er bij de leden op aan om zich op te geven of af te melden bij evenementen, zodat de
organisatoren weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen.
Inge Poorthuis, buurtbewoonster, heeft haar hulp aangeboden om de Vereniging goed neer te zetten in
de buitenwereld en aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken, ook voor jongere mensen. We gaan
zeker van haar diensten gebruik maken. Ook onderzoeken we of we bij bepaalde projecten, bijvoorbeeld
bij De Tol, omwonenden kunnen interesseren om mee te werken aan het natuurbeheer. Er heeft zich al
een vrijwilliger gemeld die hiervoor inzetbaar is.
We constateren dat de werksfeer momenteel goed is, maar willen ook het leiderschap verder versterken,
zodat iedereen weet wat hem te doen staat.
Unaniem werd De Burendag bijzonder geslaagd genoemd: veel bezoekers, leuke activiteiten en prachtig
weer. Met een scherp doel voor ogen, een goede verdeling van taken en een stevige regie krijg je zoiets
in betrekkelijk korte tijd voor elkaar. De Burendag gaan we vaker doen, misschien te combineren met
ons veertigjarig jubileum volgend jaar.
De nieuwe Website is inmiddels in de lucht, een heel professioneel product waar we erg trots op mogen
zijn. Hulde aan Atja, Daan en de Digidokters!
Hans van Zuylen heeft op ons verzoek drie ‘schilderijlijsten’ gemaakt met als tekst: “dit landschap wordt
u aangeboden door….”. We gaan deze lijsten wekelijks gebruiken op de werkplek om bekendheid aan ons
werk te geven.
Tot slot hebben we een eerste gesprek gevoerd over een notitie van Ad van Nunen over onze kosten en
inkomsten op langere termijn. Het beheer en onderhoud van ons gebouw is een nieuw element in onze
‘bedrijfsvoering’. Uit de discussie bleek dat een meerjarenbegroting wenselijk is, waar we uitgangspunten
voor moeten formuleren. Wat voor ‘bedrijf’ is onze vrijwilligersvereniging eigenlijk?
(Zo kort was deze Binnenste Buiten nou ook weer niet).
Namens het bestuur,
Dries Willems

Agenda: za 14 december met de Vrienden van het Maximapark…...
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