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Nieuws Wielenwerkgroep

Wielenwerkgroep bestaat 20 jaar.

4 september

lezing in de Viersprong te Gytsjerk door een roofdierendeskundigeof iemand van de Roofvogelwerkgroep Nederland. De inleiders

die wij benaderen, kunnen de kennis en het begrip voor roofdieren in onze “eigen" natuur bevorderen. Het onderwerp staat erg in

de belangstelling.

5 september

’s middags een speurtocht door de Ryptsjerksterpolder voor de jeugd van de hogere klassen van het basisonderwijs. Leuke

opdrachten en enkele aardige prijsjes te winnen. Tevens een boottocht gecombineerd met een excursie door de Ryptsjerksterpol-

der voor belangstellenden. Start (waarschijnlijk) vanaf restaurant De Groote Wielen Daar zal dan ook een kleine fototentoonstelling

worden ingericht.

Naast organisatie van “doe”-activiteiten voor onze leden en belangstellenden zijn wij druk bezig te proberen in die periode een

nieuw informatiebordte plaatsen bij het surfstrand van de Goote Wielen, ter vervanging van het exemplaar dat wij bij ons vorige

jubileum (1988) hebben aangeboden. Ook staat een hernieuwde uitgave op het programma van de natuurfietsroute(4 ritten tussen

Leeuwarden tot Zwaagwesteinde) door en langs de natuurgebiedentussen die plaatsen .
Deze beide zaken zijn vooral van belang voor de naamsbekendheid en we zullen trachten ze zoveel mogelijk in de publiciteit te

brengen Zodra er zekerheid over ons programma bestaat, zullen wij dat via de gebruikelijke kanalen bekendmaken

Een punt dat niets met het jubileum te maken heeft, betreft de borden bij de vlinderberm langs de Canterlandseweg

Omdat de laatste jaren het bord nabij Miedum steeds vernield wordt, hebben we besloten daar een klein houten bord te plaatsen

ter vervanging van ons mooie en informatieve bord. Jammer dat het zo moet!

Ed Bosloper

De Wielenwerkgroep bestaat dit jaar 20 jaar. Dit heugelijke feit laten wij niet ongemerkt voorbijgaan. Op 4 en 5 september willen wij

een aantal activiteiten organiseren die ons jubileum onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek moeten brengen. Op dit

moment zijn wij bezig om de volgende activiteiten voor te bereiden (publicatie onder voorbehoud; nog niet alle contacten zijn

gelegden/of toezeggingen gedaan)


