Groenclub - Jaarverslag 2019
De belangrijkste en zeer treurige gebeurtenis in het afgelopen jaar was natuurlijk het overlijden van
ons Groenclub-lid Cees Kwakernaak. Hij is in de afgelopen jaren van groot waarde geweest door zijn
kennis en zijn enthousiasme binnen de Groenclub. Hij heeft vele wandelingen door onze omgeving
uitgezet en gegidst, onder meer door zijn geliefde Renkums Beekdal. Daarnaast heeft hij ook veel
Groenclubleden weten te enthousiasmeren voor een van zijn recentere projecten, de
Duizendknoop-brigade. We zijn nog altijd ontdaan door zijn overlijden en blijven hem missen.
Voor het overige was dit jaar een zeer productief Groenclub-jaar, met weer meer activiteiten:
Februari:
Maart:
Juni:
September:
Oktober:
November:

Kinderspeurtocht over de Duno met oliebollen en chocomel.
Vogelzangcursus
Zwerfvuilactie
Excursie naar biologische boerderij Veld en Beek
Excursie naar Arboretum De Dreijen in Wageningen
Zwerfvuilactie
Pompoensnijden
Wandeling over de Planken Wambuis

Een aantal van onze traditionele activiteiten blijft succesvol. Zo deden ook dit jaar bijna veertig
kinderen mee aan het pompoensnijden en de excursies werden goed bezocht en gewaardeerd. Ook
is er nog steeds een goede opkomst bij de zwerfvuilacties in voor- en najaar. De groenclub ontvangt
van de gemeente subsidie voor de organisatie van deze zwerfvuilacties (€ 100,00 per keer). Met deze
subsidie financiert de groenclub een deel van haar activiteiten. Nieuw dit jaar was de
vogelzangcursus waarbij belangstellenden onder begeleiding van mensen van de Groenclub een
aantal zaterdagochtenden in de omgeving vogels leerden herkennen aan hun zang.
De groenclub bestond in 2019 uit Willem Hillen, Jaap Ex, Ernst Kamminga, Marjolein van der Glas,
Mark van Buuren, Daphne Horstink, Cees Kwakernaak en Geert van der Straaten. Wij zijn echter blij
te kunnen melden dat we er in 2020 nieuwe leden bij zullen krijgen. Ook het komende jaar zullen we
dus genoeg activiteiten kunnen organiseren.

Activiteitencommissie - Jaarverslag 2019
De activiteitencommissie heeft in 2019 vijf activiteiten voor de bewoners van Heveadorp
georganiseerd.
Nieuwjaarsborrel op het Heveaveld
Paaseieren zoeken
Buitenspeeldag (helaas afgelast wegens te slecht weer)
Jeu de Boules toernooi
Bezoek Sinterklaas bij restaurant Adriano
Ook heeft de activiteitencommissie een mooie kerstkaart bij de bewoners bezorgd. Dit was
tevens de laatste keer dat de commissie de bewoners huis-aan-huis informeerde over haar
activiteiten. In het vervolg is alle informatie over de commissie op de website van Heveadorp
te vinden.
Voorzitter Christien van Santen en penningmeester Marjan Kraaij-Jeurink hebben eind 2019
afscheid genomen van de activiteitencommissie. Bonny van der Wal is tot de nieuwe
voorzitter benoemd. De functie van penningmeester is bij de start van 2020 nog vacant.
Gelukkig hebben we ook nieuwe leden mogen verwelkomen: Nico Havinga en Monique
Gerritsma.
De activiteitencommissie voor 2020 bestaat uit de volgende leden:
Bonny van der Wal - voorzitter
vacant - penningmeester
Linh Ly
Danielle van der Straaten-Broekhuizen
Nicole de Jong
Nelleke van Kempen
Femke Schoenmaekers
Nico Havinga
Monique Gerritsma
Een hartelijke groet namens de commissie,
Femke Schoenmaekers

