Belangenvereniging
’t Oldehof en Peerdewask
Jaarverslag 2019.
1. Elzensnoei maart.
Als buurt hebben we samen in het voorjaar weer alle welzijn singels rondom de Boomgaard en de woningen bij het
spoor geknot.
2. Start natuureducatie april.
Iets later dan de opening van het Raifhoeske is de Natuureducatie dat valt onder de Stichting Winsum Zuidoost van
start gegaan in april 2019. Het Raifhoeske is tevens het lesmiddelendepot voor de natuureducatie.
3. Nieuwe bankrekening mei
We waren niet tevreden over de zakelijke ING bankrekening; te weinig service en hoge kosten. In het voorjaar zijn
we over gestapt op de zakelijke rekening van de Regiobank speciaal voor kleine stichtingen en verenigingen.
4. Jaarvergadering met workshop Harrie van de Laan in mei
De jaarvergadering hebben we staande in de Appelhof georganiseerd met aansluitend een workshop over
fruitboomgaarden van Harrie van der Laan. Dit viel duidelijk in goede aarde bij de aanwezigen.
5. 21 nieuwe fruitbomen november,
In november hebben we gelukkig 21 nieuwe fruitbomen van de gemeente gekregen te vervangen van alle
exemplaren die vorig jaar waren aangetast door besmettelijke bacterievuur.
6. Snoeiploeg.
Ook dit seizoen zijn alle bomen weer vakkundig op een aantal zaterdagen gesnoeid waardoor de opbrengst
verbeterd en de boomgaard er steeds prachtig uitziet.
7. Zeisteam.
Ook het zeisteam is meerdere zaterdagen bezig geweest om 2x per seizoen de Appelhof te zeisen.
8. Voorbereidingen 25 jarige jubileum in 2020.
We hebben hebben de gemeente benaderd voor een miniconferentie annex manifestatiedag Groen Doen in Het
Hogeland. Alle voorbereidingen zijn daartoe verder getroffen. Ook het plan om een feest te geven met namen voor
de kinderen hebben we verder voorbereid.
9. Communicatie.
We hebben in totaal 4 Buurtbulletin uitgebracht om de buurt op de hoogte te houden. Het aantal varieert jaarlijks
omdat we het naar buiten brengen aan de hand van actuele zaken. Voorts gebruiken we onze website
www.oldehof-peerdewask.nl en onze Facebookpagina:
www.facebook.com/Belangenvereniging-t-Oldehof-en-Peerdewask en uiteraard Persberichten.
10. Bestuursvergaderingen.
Onder leiding van Tinus van de weide slagen we er telkens in de maandelijkse vergaderingen in 1 uur af toeronden.
10. Financieel. .
We zijn er ruim uitgesprongen omdat we minder materiaal hoefden aan te schaffen. We hebben het saldo op de
balans gezet als een reserve om materiaal uit te kunnen betalen.
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