Nieuwsbrief december 2020
Geachte leden en geïnteresseerden,
2020 is voor iedereen een verrassend jaar geweest. Dat kan niemand ontkennen. Een jaar geleden was
Corona alleen nog maar dat Mexicaans bier, dat je een vakantiegevoel gaf. Nu is het een virus dat een
heel grote impact heeft op de wereldbevolking.
Voor iedereen ontstonden er omstandigheden die we nog niet eerder ervaren hebben. Helaas zijn er
veel mensen ziek geworden en nog erger is dat er mensen zijn die door de ziekte een dierbare verloren
hebben.
Laten we in deze donkere dagen voor Kerstmis toch vooral veel aandacht hebben voor onze medemens
die, verstoken van bezoek, zo heel alleen de kerstdagen door moet brengen.
Voor de NatuurWerkgroep was het enerzijds ook een bijzonder jaar en anderzijds niet want de natuur
bleef alle aandacht trekken en bezorgde ons weer volop werk. Nog nooit heeft onze vereniging in haar
bestaan een jaar gekend zonder Algemene Ledenvergadering. Maar dat is niet echt een ramp want
organisatorisch en bestuurlijk staat de NatuurWerkgroep er goed voor.
Zoals gezegd was er meer dan genoeg werk. Met succes en naar ieders tevredenheid hebben we de
projectfase van Flower Power afgerond en met de hulp van de provincie kunnen we nog jaren met de
bloemenakkers doorgaan. Met plezier hebben we Natuur in het dorp verzorgd in Schijf en Zegge.
We zijn ook met een nieuw ambitieus project gestart om tot vitaler bos te komen.
Het project Forest Fitness heeft ondertussen alweer de eerste fase succesvol afgerond. Met 23
betrokken eigenaren is een begin gemaakt van wat een nieuw bos moet worden.
Er staan ook heel belangrijke zaken op het programma bij de gemeente waar we direct bij betrokken
zijn. Het groenbeleid, de duurzaamheidsagenda, de energietransitie, de omgevingsvisie, etc. We zijn
het zeker niet altijd eens met de gemeente maar we proberen wel constructief kritisch aan de
overlegtafel te blijven zitten om een zo optimaal mogelijk resultaat na te streven.
De natuur en het milieu dienen onze aandacht blijvend te houden. Want de natuur geeft ons veel
energie. En de natuur laat ons elke dag zien dat er na sombere tijden altijd weer nieuw leven ontstaat.
En laten we ons daaraan vasthouden. Ik wens jullie namens het bestuur van de NatuurWerkgroep
sterkte met de komende sombere periode. Maar ik wens jullie met volle overtuiging een voorspoedig
2021 toe. Over een jaar hebben we hopelijk met de meesten van ons deze periode alweer een tijd
achter ons gelaten. Doe daarvoor je best en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,

Kees Kools, voorzitter
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Forest Fitness
Dankzij het instructiefilmpje en de inzet van eigenaren, hun vrienden en de vrijwilligers is het
verspreiden en planten van het plantgoed voorspoedig verlopen. Dit weekend hebben de vrijwilligers
hun bijdrage afgerond. Het is nu aan de natuur om er iets moois van te maken.
Binnenkort kunnen jullie het verslag over het project in 2020 verwachten.
Volgend jaar gaan we verder met het project. In het najaar is er een evaluatiebijeenkomst waarin de
ervaringen in 2020, de groei van het plantgoed en allerlei tips worden uitgewisseld.
Hierna een aantal sfeerimpressies.

Wat is er voor wie?

Hier moet het komen
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Bingo

Vele handen maken licht werk
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