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Voorwoord
Gelukkig komen we langzaam uit de corona beperkingen en kunnen we als vereniging
weer activiteiten organiseren. Dat daar behoefte aan is blijkt uit de grote belangstelling
voor de zomerwandelingen door de grienden, evenals voor de andere activiteiten die
Connie weer heeft opgezet. In september kunnen we eindelijk starten met de uitgestelde
natuurgidsen-cursus. Uiteraard nemen we de vereiste maatregelen, zodat de cursus op
een veilige wijze kan worden gegeven. De jaarlijkse schoonmaak van de grienden en
oevers van de Oude Maas vindt normaliter plaats in maart, maar kon toen om bekende
redenen niet doorgaan. Het zal nu op zes november plaatsvinden. Zet die datum alvast
in uw agenda. Nadere informatie volgt nog.
De ingebruikname van de Kopstoof komt ook langzaam op gang. Het hele pand is door enkele enthousiaste
vrijwilligers schoongemaakt en ook de buitenboel is aangepakt, de struiken zijn gesnoeid en het onkruid gewied.
Nu nog de aankleding en een bord met de verenigingsnaam en logo aan de buitenkant. In september zal de
Kopstoof ook deels als onderkomen voor de natuurgidsen-cursus dienen.
We zijn nog steeds in gesprek over een natuurvriendelijke inrichting van delen van het gebied op de zogenaamde
Leidingstraat. En ook de herinrichting van de Rhoonse stort heeft nog steeds onze aandacht, al is daar na veel
navraag bij gemeente en Staatsbosbeheer, heel teleurstellend, nog geen voortgang zichtbaar. Eigenlijk ongehoord
dat na de enthousiaste ontvangst door de betrokken wethouder van het gezamenlijk ontwerp, er daarna meer dan
twee jaar niets gebeurt.
De mogelijke bouw van een kleinschalige horecagelegenheid aan de Koedood als onderdeel van het Buijtenland
van Rhoon heeft ook behoorlijk wat reacties opgeleverd, onder andere omdat dit in een stiltegebied is gesitueerd.
De bezoekers zullen niet alleen voor verstoring van de natuur zorgen, maar ook de toegangsweg naar het gebied
zal zwaarder worden belast met als mogelijk gevolg overlast voor omwonenden. Wij als DCG steunen het
Streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. Daarin is een kleinschalige horecagelegenheid opgenomen in de
buurt van de Koedood. Wij zullen er wel voor waken dat het inderdaad kleinschalig van opzet wordt en de overlast
voor natuur en omwonenden minimaal zal blijven.
De dagen worden alweer korter en de bladeren van de bomen gaan langzaamaan alweer verkleuren. De herfst
kondigt zich daarmee langzaam maar zeker aan. Gelukkig kunnen we weer kleinschalige dingen organiseren en
profiteren van wat de grienden en polders ons te bieden hebben. Geniet ervan!
Leo Heezen

Notulen Algemene Ledenvergadering Carnisse Grienden
Deelnemersaantal: 17. Met kennisgeving afwezig: Connie Feijen en de heer W.G. Warnaar.
1.
Opening
De voorzitter, Leo Heezen, opent op 11 mei de vergadering via Zoom en heet allen welkom. Door de bijzondere
(corona)omstandigheden heeft de vergadering voornamelijk een informatief karakter. De microfoon van de
deelnemers wordt uitgezet. Reacties kunnen ingediend worden via de chatknop of via email aan het secretariaat.
Het bestuur zal daarop later reageren.
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2.
Bespreking jaarverslag 2020
Hieruit licht Leo een aantal aspecten toe:
• De ALV 2020 heeft door corona schriftelijk plaatsgevonden.
• Bestuursvergaderingen De Carnisse Grienden vonden grotendeels digitaal plaats.
• Overleg met Staatsbosbeheer (digitaal) over mogelijke huurovereenkomst van De Kopstoof.
• Het Buitenland van Rhoon – wildschade bij de boeren. In principe geldt voor dit gebied geen afschot, maar
regulering via het Faunabeheerplan.
• Herinrichting Rhoonse Stort – het plan ligt bij de gemeente. Nog geen reactie ontvangen. Weinig voortgang
ondanks herhaalde verzoeken.
• Opzet Poldernatuurboekje t.g.v. het gouden jubileum in 2022 besproken.
• Activiteiten: Het afgelopen jaar zijn er slechts enkele excursies mogelijk geweest. We hopen op betere tijden.
De jaarlijkse schoonmaakactie kon net voor de lockdown plaatsvinden.
• Ter wille van de herkenbaarheid en de uniformiteit heeft het bestuur verenigingsjacks voor de bestuursleden
laten ontwerpen en aangeschaft.
3.
Verslag kascommissie
De penningmeester, Frans Somers, geeft uitleg. Door de coronamaatregelen vervielen de contactmogelijkheden
om nieuwe leden te werven. Podia als Poldermarkt en Landbouwdagen zijn daar uitermate geschikt voor. Het
aantal leden is gedaald (door overlijden; verhuizing of anderszins) van 560 naar 539.
Het positieve resultaat over 2020 bedroeg: € 3281,-- Er waren in 2020 minder uitgaven: geen wervingsactiviteiten;
weinig kosten aan activiteiten; geen kosten aan opleidingen (gidsencursus uitgesteld). Gememoreerd moet
worden dat veel leden gekozen hebben voor een digitale versie van “Rond Griend & Polder” waardoor een
geweldige besparing is bereikt. Ook is de plaatsing van bankjes in de vernieuwde Rhoonse Stort uitgesteld.
Voor 2021 is € 325,-- begroot voor onder andere kosten voor inrichting en gebruik van De Kopstoof. Ook zullen
de banken naar verwachting nu wel geplaatst worden. Verder verwachten we extra uitgaven met het oog op ons
jubileum in 2022.
De kascontrolecommissie heeft de financiële verslaglegging over 2020 goedgekeurd en adviseert de leden het
bestuur decharge te verlenen. Bezwaren hiertegen kunnen uiterlijk 15 mei 2021 schriftelijk worden ingediend. Als
er geen bezwaren worden ontvangen, wordt decharge verleend. De heer Van der Linden uit zijn zorgen over het
in zijn ogen complexe boekhoudprogramma. Dit zou (te) veel digitale vaardigheden vergen van een eventuele
opvolger. De voorzitter ontzenuwt dit bezwaar: ook al zijn niet alle functies voor een digibeet toepasbaar, de kern
van het Excel-programma is helder.
4.
Benoeming van de nieuwe kascommissie
De heer C. Prooij heeft vanwege gezondheidsproblemen zijn functie neergelegd. Leo zal morgen bij diens vrouw
als blijk van waardering een bloemetje bezorgen. De heer S. den Toom is bereid deze functie tussentijds over te
nemen. Hij stelt zich ook beschikbaar voor de komende periode. De heer H. van der Linden stelt zich ook opnieuw
verkiesbaar. Als het bestuur voor 15 mei 2021 geen schriftelijke bezwaren heeft ontvangen, zijn die benoemingen
definitief.
5.
Toelichting huurcontract De Kopstoof
Nabij de ingang van de Jachthaven van Rhoon staat een houten gebouwtje, De Kopstoof. Dit gebouw was
voorheen in gebruik bij medewerkers van Staatsbosbeheer (SBB) en het NRIJ. Er zijn basisvoorzieningen
aanwezig: gas, elektra en water. Daarnaast is er een keuken, een toilet, een zaal en een zolder. De vereniging wil
het gebouw benutten voor opslag van het archief en van materialen. Ook kunnen in de zaal activiteiten
plaatsvinden: start van excursies; exposities, workshops en vergaderingen.
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Het bestuur heeft enkele malen (digitaal) met vertegenwoordigers van SBB en van de gemeente Albrandswaard
overlegd over het huurcontract. De looptijd is t/m december 2023 met een stilzwijgende verlenging. De huurkosten
van € 594,-- per jaar en de vaste lasten zullen zoveel als mogelijk in natura worden betaald. Dit kan onder meer
door koffie/thee te faciliteren voor SBB-medewerkers, excursies t.b.v. SBB/NRIJ, jaarlijkse schoonmaak grienden,
snoeien heg rondom Kopstoof, snoeien struikwilgen bij De Kopstoof, controle wandelroutes en het plaatsen van
bordjes. Ook komt het onderhoud aan en bij De Kopstoof voor onze rekening (verfwerk en herstel houtwerk;
hekwerk en bestrating). Verder denken we aan het ophangen van nestkastjes en het plaatsen van
informatieborden. Alle benodigde materialen worden geleverd door SBB. Het huurcontract is inmiddels getekend.
De heer Van der Linden vraagt zich af of de klimatologische condities in het gebouw voldoende zijn voor het
bewaren van het archief. De voorzitter kan hem geruststellen: alles is opgeslagen in afgesloten boxen en er wordt
gestookt in het gebouw.
6.

Bestuurswisselingen

De heer Frans Somers treedt af en is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Oud-secretaris, mevrouw Elma Schreuders is aftredend en niet herkiesbaar.
Leo memoreert haar grote verdiensten voor de vereniging: al twintig jaar is zij de drijvende kracht achter De
Carnisse Grienden, ook in moeilijke tijden. Jarenlang was zij secretaris van de vereniging en organiseerde ze
vele activiteiten. Ook heeft ze de vereniging talloze malen vertegenwoordigd in tal van overleggen. Haar literaire
kwaliteiten bleken uit de vele bijdragen in “Rond Griend & Polder”.
Persoonlijke omstandigheden noodzaken haar een stapje terug te doen. Het bestuur is zeer dankbaar voor haar
jarenlange trouwe en deskundige inzet en hoopt ook in de toekomst daarvan in een of andere vorm gebruik te
mogen blijven maken. Vanwege haar enorme inzet voor de vereniging gepaard gaand met haar grote
deskundigheid heeft het bestuur besloten haar te benoemen tot Erelid van de vereniging. Leo toont de daarbij
horende oorkonde. Elma spreekt haar dank hierover uit.
7.
Vragen
Elma vraagt hoe de schooljeugd meer betrokken kan worden bij de natuur en/of bij het maken van nestkastjes.
Leo: door corona is dit niet mogelijk. Daarnaast is het voor scholen bijna niet mogelijk af te wijken van hun
curriculum. Wel zijn er perspectieven: in september hopen we de gidsencursus te starten. In diezelfde maand kan
de Landbouwdag mogelijk doorgaan.
8.
Sluiting
Leo sluit de vergadering af door ieder te bedanken voor de aandacht tijdens deze bijzondere vergadering.

Afvalrapen
De mens heeft, voor zover nu bekend is, maar één planeet waarop zij kan leven. Daar moeten we dus zuinig op
zijn en daar moeten we als het kan allemaal een steentje aan bijdragen. Dat kan op verschillende manieren. Eén
daarvan is door ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval in het milieu terecht komt en daarvoor hebben de BARgemeenten nu een (deel)oplossing. Inwoners uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
kunnen gratis materialen verkrijgen om zwerfafval op te ruimen. Met deze materialen kunt je zelf, met de buren
of met de vereniging je buurt schoonhouden. Voor meer informatie ga naar:
www.onzetoekomstisduurzaam.nl/zwerfafvalmateriaal
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Excursie naar Historische Tuin Schoonoord op 31 juli 2021
Twee gidsen van Gilde Rotterdam verwelkomden ons ’s middags bij de ingang van de tuin. (Gelukkig) had
niemand zich laten afschrikken door de regenbuien die werden verwacht, al kregen we er aan het begin van de
wandeling wel een paar over ons heen. Gaandeweg klaarde de lucht op en konden we zonder opgestoken
paraplu’s en in de zon van de tuin genieten. De gidsen wisten niet alleen veel te vertellen over de flora, maar ook
over de geschiedenis van het park en de omgeving.
Schoonoord werd als buitenplaats in de eerste helft van de 18 e eeuw aangelegd in de toenmalige Muizenpolder.
In de loop van de tijd vond uitbreiding plaats met een herenhuis, koetshuis, tuinmanswoning, theehuis en kassen.
De tuinmanswoning is het enige overgebleven gebouw en deze wordt nog steeds bewoond.
Het ontwerp van de tuin in de huidige vorm, grotendeels in Engelse landschapsstijl, stamt uit 1860 en is van
architect J.D. Zocher. Dezelfde landschapsarchitect als van het nabijgelegen park bij de Euromast. Door de manier
van ontwerpen met kronkelende paadjes en verborgen hoekjes lijkt het terrein veel groter dan de werkelijke 1,2
hectare.
Enkele van de meest in het oog
springende bomen in het park zijn de 250
jaar oude Libanonceders, de Gunnera,
een 200 jaar oude beuk, de oudste boom
van Rotterdam! En de Moerascypres.
Deze laatste heeft opvallende luchtwortels
en is een van de weinige naaldbomen die
zijn naalden jaarlijks verliest. Aan de rand
van de vijver biedt de vleugelnootboom
met zijn hangende katjes van wel 40 cm
lang een mooi gezicht. De fruitmuur
waarlangs frambozen en Japanse

wijnbessen groeien, vormt een sfeervolle begrenzing van de
oostkant van de tuin.

In de tuin staat een gedenkplaat ter nagedachtenis aan David
Mees, die op Bevrijdingsdag in zijn tuin werd neergeschoten.
De tekst op de plaat komt uit zijn dagboek en de tekst
onderaan uit het dagboek van zijn moeder.
Begin jaren zeventig is door de toenmalige eigenaar besloten
de tuin vrij toegankelijk te maken voor het publiek, waardoor wij
nu kunnen profiteren van een groene oase midden in de drukte
van de stad.
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Voor degenen die meer willen weten over dit
stukje
Rotterdam
(en
over
andere
bezienswaardigheden in het land) is er een
gratis wandel-app voor tablet of telefoon.
Deze app ‘Beleefroutes’ is te downloaden in
de App Store of Google Play. Selecteer in de
app ‘Historische Tuin Schoonoord’. Op de
wandelroute komt u langs de highlights in de
tuin en hoort u meer over de historie en de
unieke beplanting.

Wandeling in natuurgebied De Esch op 14 augustus 2021
Natuurpad De Esch is te vinden aan de rand van Kralingen naast het voormalige Drinkwaterleidingbedrijf. Hier ligt
een van de laatste stukjes verwilderde natuur in Rotterdam. In de jaren zestig is in dit gebied verschillende keren
verontreinigd slib gestort. De grond is dan ook zo sterk vervuild dat er niet gebouwd mag worden. De natuur heeft
zich van deze vervuiling niets aangetrokken, waardoor een weelderig en groen gebied is ontstaan met veel soorten
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planten.
Voordat we dit gebied in gingen, wandelden we eerst over de Nesserdijk in de richting van de Van
Brienenoordbrug. Ondertussen kregen we van de gidsen een
interessante uiteenzetting over de geschiedenis van de
omgeving.
Tot omstreeks 1270 was de Esch buitendijks land en het werd
in die periode ingepolderd door de Schielandse Hoge Zeedijk,
waarvan de huidige dijk onderdeel is. De naam De Esch is
afgeleid van “nes”, een uitstekende landtong in de rivier. Door
een plan van Rijkswaterstaat in 1975 om de rivierbocht op
deze plaats af te snijden dreigde De Esch verloren te gaan.
Een inventarisatie van de planten- en vogelstand toonde aan
dat er 209 plantensoorten voorkwamen en dat een kwart van
de in Nederland broedende vogels ook hier nestelde. Dit gaf
de doorslag om van het plan af te zien.
Aan de ene zijde van de dijk heeft men nu een mooi uitzicht
op de rivier, aan de andere zijde staan nog een paar oude boerderijen. Tot in de negentiende eeuw hebben op
deze plek twee monumentale buitenverblijven gestaan, maar het enige wat daar nog aan herinnert is de naam
Rozenhof op een van deze boerderijen uit 1800.
Tijdens de excursie in dit natuurgebied hebben we een afwisselende rondwandeling van ongeveer drie kilometer
gemaakt. Het is een klein gebied dat een mooi stukje rivierlandschap aan de rand van Rotterdam vormt.
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Geplande activiteiten
16 oktober

- paddenstoelenwandeling in het Mildenburgbos in Oostvoorne

6 november

- de jaarlijkse schoonmaak van de grienden op 3 locaties in en nabij de Carnisse en
Rhoonse grienden in samenwerking met de Tafelronde 154 en de Lionsclub Rhoon

Voor beide activiteiten volgt binnenkort nadere informatie.
Meer excursies zijn in voorbereiding.

Ontwikkelingen Buijtenland van Rhoon
Per 1 juni ben ik toegetreden tot het dagelijks bestuur van de Gebiedscoöperatie. We zijn al vanaf de oprichting
lid en een van de bestuursfuncties moet volgens de statuten worden ingevuld door een “natuurpartij”. DCG heeft
nu deze functie overgenomen van het Zuid Hollands Landschap en zal deze functie voor de komende twee jaar
invullen. Behalve het aandachtsgebied “natuur” zal ik ook de functie penningmeester vervullen.
Er staan enkele grote natuurmaatregelen op stapel. Zo worden in de Molenpolder en Portlandpolder enkele sloten
voorzien van natuurvriendelijke oevers, zodat vogels gemakkelijk vanuit de sloot het land op kunnen en weer
terug. Niet alle betrokken gronden zijn nog door de Provincie verworven of beschikbaar, maar zodra dat rond is
zal er worden gegraven. Naar verwachting zal het eind dit jaar begin volgend jaar zijn gerealiseerd. In de
Zegenpolder, waar twee jaar geleden al natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd, kun je al zien welke positieve
effecten dit heeft op de ontwikkeling van de vogelstand en planten en kruiden.
Ook zijn er plannen voor de aanleg van enkele hoogstamboomgaarden. Deze relatief kleine boomgaarden zullen
in het zuidelijk deel van het Buijtenland vooral bij bestaande hoeves worden aangelegd. Vroeger stonden bij de
boerderijen ook kleine boomgaarden om de boer en zijn gezin het hele jaar van fruit te voorzien. Deze zullen dus
weer worden aangelegd. In het noordelijk gebied zullen wat grotere boomgaarden worden aangelegd. Er is
gekozen voor hoogstamboomgaarden vanwege de positieve aantrekkingskracht die zij hebben op vogels,
insecten, vlinders etc. Er wordt ook gekozen voor historische rassen van appels, peren, noten, kersen, pruimen
etc.
Wij hebben als vereniging hebben bij de Gebiedscoöperatie kenbaar gemaakt dat we willen onderzoeken of inzet
van vrijwilligers mogelijk is bij de aanleg en het onderhoud van de boomgaarden. Om een beeld te krijgen van wat
dat dan precies inhoudt zijn Frans Somers (penningmeester) en ik samen met wat andere betrokkenen naar de
Betuwe geweest en hebben daar een boomgaard van het Zuid-Hollands Landschap en een productie boomgaard
bezocht. Al snel werd duidelijk dat het meeste werk niet door vrijwilligers kan worden gedaan, vooral vanwege de
hoogte van de bomen en de daarmee gepaard gaande risico’s. We zullen dit nog verder opvolgen en als de
mogelijkheid zich voordoet een oproep aan jullie doen om mee te helpen met enkele eenmalige of jaarlijkse
werkzaamheden.
Er wordt verder nagedacht over de aanleg van wandel/struinpaden door de polders. De nadruk ligt daar vooral op
het noordelijk deel van het gebied, om de natuurwaarden en ook de stilte in het zuidelijk deel te koesteren.
Leo Heezen

Voorontwerp Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021
De Carnisse Grienden” (hierna DCG) heeft een inspraakreactie ingediend naar aanleiding van het “Voorontwerp
Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021”. Onderstaand vindt u een samenvatting van onze reactie.
In het huidige bestemmingsplan zijn een vijftal woonbestemmingen opgenomen, waar op dit moment nog geen
woningen staan. Het betreft in feite een vijftal bouwtitels. Deze bouwtitels zijn destijds opgenomen als compensatie
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voor, vanwege landschappelijke redenen, gesloopte bebouwing. Ook is in het huidige plan een drietal
wijzigingsbevoegdheden opgenomen, waarmee nog eens negen woningen kunnen worden gerealiseerd. In het
nieuwe bestemmingsplan worden de vijf woonbestemmingen overgenomen. Het betreft immers bestaande
rechten, waarvan het wegbestemmen tot planschade kan leiden. Onderzocht wordt nog of de huidige locaties van
de vijf woonbestemmingen gehandhaafd moeten blijven. Als ze op andere locaties beter landschappelijk in te
passen zijn, kan daarvoor worden gekozen. De wijzigingsbevoegdheden waarmee nog eens negen woningen
kunnen worden gerealiseerd, worden in het nieuwe plan niet overgenomen. De impact van de bebouwing op het
open landschap is te groot. Bovendien dragen de woningen op zichzelf niet bij aan de doelen van het streefbeeld
van het Buijtenland van Rhoon. DCG vindt dat de mogelijkheid om vijf woningen terug te bouwen, ook niet in het
nieuwe bestemmingsplan moet worden opgenomen. Woningen passen niet in het streefbeeld en open karakter
van de polders. Bovendien laten recent gebouwde woningen langs de Essendijk zien dat deze, qua bouwstijl en
tuininrichting, niet in het cultuurhistorisch landschap passen en dat deze het vrije uitzicht op de polders
belemmeren. Uiteraard geldt dit ook voor de wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van negen nieuwe
woningen.

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten / Parkeren
Mensen zijn in het algemeen lui van aard wanneer zij willen recreëren. Dit geldt uiteraard niet wanneer zij gaan
wandelen of fietsen. Maar als men met de auto gaat, dan wil men over het algemeen zo dicht als mogelijk parkeren
bij de plek waar men naar toe wil. Op het eiland IJsselmonde is de omgeving bij de Johannapolder zo’n plek. Een
heerlijk startpunt voor een wandeling in het Buijtenland van Rhoon of in de Rhoonse Grienden, de
wandelpromenade naar de Oude Maas, horeca in de buurt en andere recreatiemogelijkheden. Op mooie dagen
staan de parkeerplaatsen bij de Johannapolder nu al vol en is er al parkeeroverlast op de Havendam.
Automobilisten gaan vervolgens op zoek naar andere parkeermogelijkheden en rijden via de Dorpsdijk (de
beruchte flessenhals) richting Essendijk; dus meer verkeer- en parkeeroverlast in Rhoon. Deze situatie zal
knellender worden bij de toename van het aantal recreanten. En zullen minder snel kiezen om naar de omgeving
Rhoonse Baan/Zevenmeet te gaan, omdat de omgeving van de Johannapolder door de mogelijkheid naar zowel
de polders als de grienden te gaan, veel aantrekkelijker. Deze extra toestroom van gemotoriseerd verkeer naar
de Johannapolder is naar onze mening onderbelicht in het bestemmingsplan.
Het volgende is naar onze mening ook onderbelicht in het bestemmingsplan. Het Buijtenland van Rhoon is volop
in ontwikkeling en er wordt door de Gebieds-coöperatie volop geïnvesteerd in o.a. allerlei recreatieve
voorzieningen. In de Carnisse en Rhoonse Grienden wordt er niet geïnvesteerd; sterker nog er wordt door het
NRIJ alleen maar bezuinigd en voorzieningen zijn er de afgelopen jaren afgebouwd. Bezoekers van het
Buijtenland van Rhoon en de Carnisse en Rhoonse Grienden beschouwen de gebieden tezamen als een
aaneengesloten natuur- en recreatiegebied. Met name op de grens van beide gebieden zijn er voorzieningen
nodig zoals rustplekken voor wandelaars en fietsers. Parkeerplaatsen zijn er nodig voor fietsers, waar zij een paar
uur hun fietsen kunnen stallen voor een korte wandeling in de polders of grienden. DCG is graag bereid deze
zienswijze verder toe te lichten.

Drie zomeravondwandelingen in de Rhoonse grienden
“Wat heerlijk rustig ’s avonds in de grienden en qua sfeer heel anders dan overdag”. Deze opmerking van een
aantal deelnemers gaf goed weer hoe de drie avondenwandelingen in juli en augustus met Netty Wermeester
werden ervaren. Het verschil met de drukte in de grienden van de laatste tijd was inderdaad erg groot. Nu kon je
in alle rust stilstaan bij iets wat je aandacht trok en luisteren naar de uitleg er over.
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Tijdens twee van de drie wandelingen liet zich tegen het vallen van de avond een aantal bevers zien. Maar ook
op de avond waarop dit niet gebeurde wist Netty ons veel moois en interessants te vertellen en te laten zien.

Springbalsemien

Jacobskruid

Vrijwilligers gezocht
Nu het huurcontract is getekend en we gebruik kunnen maken van de Kopstoof zijn er ook werkzaamheden in en
rond het gebouw, die door de vereniging moeten worden uitgevoerd. Zo moet het gebouw regelmatig worden
schoongemaakt. Klein onderhoud zal ook door de vereniging moeten worden gedaan. De buitenruimte moet
onkruidvrij blijven en de heggen rondom het terrein worden geknipt. Verder zijn er wat snoeiwerkzaamheden die
moeten worden gedaan. Voor al deze werkzaamheden zoeken we vrijwilligers. Een kleine vergoeding voor
vrijwilligerswerk, binnen de daarvoor gestelde wettelijke eisen, behoort tot de mogelijkheden.
Voor wat betreft het schoonhouden (stofzuigen, keuken + toilet schoonmaken, etcetera) verwachten wij dat dit
drie uur per maand kost. Hiervoor stellen we een vrijwilligersvergoeding ter beschikking.
Als je interesse hebt in één van deze werkzaamheden neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar
secretariaat@carnissegrienden.nl .

Digitale versie Rond Griend & Polder
Dit is de papieren versie van het verenigingsblad Rond Griend & Polder. U krijgt dit blad traditiegetrouw driemaal
per jaar, in april, september en december, in de bus. Maar deze papieren uitgave is ook in digitale vorm (als PDFdocument) beschikbaar, dat u op uw computer of tablet kunt lezen?
In deze tijden waarin we ons steeds meer bewust worden van de impact die de mens op het klimaat heeft, kunt
u/wij ook een steentje bijdragen door minder papier te verbruiken. Bijkomend effect is dat dit ook een gunstig
effect heeft op de kosten die de vereniging hiermee bespaard. Het drukken en versturen van de RG&P is jaarlijks
de grootste kostenpost is van onze vereniging (+/- € 1,50 per exemplaar). Inmiddels heeft meer dan 60% van
onze leden gekozen voor de digitale versie. Volgt u ook?
Uiteraard respecteren we uw voorkeur om de papieren versie te blijven ontvangen. Besluit u om in het vervolg de
digitale versie te willen ontvangen, maar wilt u later toch terugkomen op uw besluit, laat dat dan ook weten. Dan
zullen wij u de papieren versie weer toesturen.
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Waarnemingen in griend en polder
Normaalgesproken plaatsen we hier
reacties en/of foto’s van leden die iets
bijzonders hebben aangetroffen in de ons
omringende polders en grienden. Deze
foto werd ons toegestuurd door Teus
Kraaijeveld. Helaas laat dit plaatje zien dat
niet iedereen het beste voorheeft met
onze natuur. Drie meter naar de
prullenbak lopen is blijkbaar te veel.

Bankje nabij de
ingang van de
Carnisse grienden

Meerkoet
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Waterhoen
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