VBBBB – planning activiteiten 2021
Update 3 maart 2021

Activiteit
Contact met leden, organisatie van
bestuursvergaderingen

Trekker
René

Werven VBBBB leden
Website bijhouden
Ledenadministratie

Elaine,
allen
Elaine
René

Beheer bank/kas
Drukken flyer

René
?

Contact met zusterorganisaties
(St.Groen, etc.)
Contact met lokale politiek, SRO
Contact met regionale politiek
Utrechts Landschap (UL)

René
Allen.
René
René +
Elaine

Observaties
René moet ondersteuning krijgen door (nieuwe) bestuursleden; Riek en Désirée gaan uit het
bestuur in eerste kwartaal 2021. In feite bestaat het huidige Bestuur uit één persoon -de
Voorzitter. Dat is onwenselijk en statutair gezien ook niet reglementair (het Bestuur dient te
bestaan uit ten minste 3 personen) – dus, VBBBB leden, meldt u voor deelname aan het
Bestuur.

Commentaar en suggesties geven aan René. Een nieuwe webmaster zou welkom zijn.
Riek hield de ledenadministratie bij, maar verlaat het Bestuur per 1 januari 2021. René zal dit
voorlopig overnemen.
Riek vertrekt; René deed bankoverzicht – blijft dat even doen.
Bestand bestaat. Revisie nodig? Graag suggesties naar René. (Elaine kwam al met suggesties). Dit
kost tijd – René heeft die tijd niet.

René en Elaine gaan UL contacteren voor een brainstorm over samenwerking. Te denken valt
aan het organiseren van activiteiten, zoals leerzame boswandelingen, digitale speurtochten, etc.
Dick: heeft naam en tel.nummer van boswachter. (w.o. Martijn; Joris Hellevoort, 0651230682)

Basisscholen

Jonno

Scholen contacteren; curriculum ontwikkeling; bosactiviteiten.
Marieke van Kruchten. Welzijnsorganisatie. ABC. Soesterkwartier. Organiseert activiteiten
tussen de scholen. Kinderwijkraad.

Publicatie 1 (Stadsbron, andere
media)
Publicatie 2

Joke
Joke

Historisch overzicht over Bos Birkhoven & Bokkeduinen. “Cultuurhistorie”. Joke zou tijd hebben
later dit jaar.
Resultaten van de VBBBB door de jaren heen. Timing: zie boven.
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Publicatie 3

Jonno

Kabouterhut

René;
Elaine

Educatief artikel over fauna en flora. Timing?
Kan Rob Molenkamp nuttige input geven?.
Educatieve ‘kabouterzoektocht’
Check; wat doet IVN en UL zelf al?
Combineren met dierentuin? Of hebben die een eigen strategie? (Elaine?)

Speur- en puzzeltochten voor VBBBB
leden

Elaine
Jon

Jon Ruijmschoot maakte een prachtig prototype puzzeltocht. Die is inmiddels gelopen door: Jon
Ruijmschoot, Elaine van Ommen Kloeke, Jonno van Vulpen, Dick Haver Droeze, René Dubbeldam
en Anneke Slob .
Er wordt nu gewerkt aan twee edities van een puzzeltocht: (i) een lange tocht, en (ii) een
kortere, bestemd voor leerlingen van de basisscholen. De vragenlijste worden wat uitgebreid
met ‘groene’ vragen over planten, bomen, etc. De educatieve waarde van de tocht staat
bovenaan.
We zullen de ‘Stadsverteller’ contacteren, om verhalen te horen over de Bokkeduinen.

Openluchttheater (eigenaar SRO).
BOSBAD

Lezingen voor kinderen?
Theater voor kinderen? (nu lastig met corona).
Joke

Het is van belang om het Bosbad in huidige omvang te behouden (‘cultuur-historische
waardestelling’). Daartoe is onlangs de Verening Behoud Bosbas nieuw leven ingeblazen door
Dick Haver Droeze. De VBBBB gaat een nauwe samenwerking aan.
Ook Joke heeft ideeën om discussie weer aan te zwengelen. Verder is Ria Kitselaar nauw
betrokken bij de discussie.
Binnenkort (maart 2021?) volgt overleg met de Gemeente.

Natuurhistorische Vereniging

Dick

Brainstorm opzetten.
Dick zal wat adressen opsturen.
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Groengordel . Wijkmuseum. Relatie
Birkhoven, Bokkeduinen.
Into The Woods

Joke.

Scouting Mondriaan
Groene Spoor

Dick en
René
Elaine?
Elaine
?

Provincie

Dick

Inhoudelijke lezingen voor VBBBB
leden.

Elaine
Jonno

Exploreren. Contact met wijkmuseum Soesterkwartier (in een woning..). Daar komt een
tentoonstelling.
Toneel? VBBBB messages? VBBBB drankje?
Brainstormen
Actiegroep. Groene route over Wagenwerkplaats.
Gijs van Valkenhoef;
Gedeputeerde Rob van Muilekom (Dick spreekt hem)
Het gaat om educatieve lezingen (webinars?) vanuit vakkennis.
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