Nieuws
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Bestuurslid Johannes Jonckers Nieboer volgt het online stappenplan dat op wbtr.nl
(betaald) wordt aangeboden via een andere vereniging waar hij bij aangesloten is.
Johannes zal zijn ervaring delen met het bestuur. Vervolgens bekijken we of de stappen
ook zelfstandig , zonder kosten, genomen kunnen worden en of wij jullie hierin kunnen
adviseren.
Daar Verenigingen en Stichtingen 5 jaar de tijd hebben om eea door te voeren hebben
ook onze zuster organisaties binnen het OASE Netwerk (Wilde Weelde, Springzaad en
Stichting OASE) eea nog op de lange baan geschoven.
____________________
Lief en leed nieuw vanuit onze leden
Onderstaand bericht mochten we enige tijd geleden ontvangen van Werner ten
Cate:
Goedendag Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken, voorheen vakgroep
Heemtuinbeheer - stichting OASE,
Hendrik ter Haar uit Nijverdal, of Dieks, zoals hij zich tegenwoordig laat noemen,
kwakkelt al een tijd met zijn gezondheid.
Enige tijd terug is hij een keer gevallen en in de tijd daarna kreeg hij verstopping van
zijn urinebuis en zijn nieren werkten bijna niet meer. Twee weken ziekenhuis zitten erop.
Het gaat nu weer beter met hem. Lopen gaat echter maar matig.
Momenteel verblijft hij in Krönnenzommer - afdeling De Schöppe, kamer 10,
Sanatoriumlaan 20, 7447 PK, Hellendoorn.
Ter revalidatie en observatie - van zijn mogelijkheden, want die bepalen of hij weer naar
zijn eigen huis kan. De tijd zal het leren.
Dieks heeft het secretariaat zelf gebeld om ons op de hoogte te stellen, hij mist de
persoonlijke contacten en hoopt snel naar huis te kunnen.
Dieks beheert sinds jaar en dag Heemtuin de Goaren zijn prive adres is Wierdensestraat
26 7443 AC Nijverdal mocht u een kaartje willen sturen…
________________________

Nieuwe online databank met ruim 600 bronnen voor natuur- en milieueducatie
(NME) ;

www.bronnen-voor-nme.nl.

Op initiatief van enkele (oud-)NME-ers is er een project opgezet om de meest
waardevolle bronnen van NME te verzamelen en te digitaliseren. Al snel werd
geconstateerd dat ook nieuwe waardevolle publicaties in de databank zullen worden
opgenomen: deze kennisbank is dus nooit af! Naast deze publicaties zijn er ook zo’n
vijftien overzichtsartikelen opgenomen over diverse aspecten van NME zoals over
pedagogiek en didactiek, natuurbeleving en ecologische basisvorming, onderwijs en

volwasseneducatie, inspirerende NME-ers, educatieve voorzieningen en over
internationale aspecten van NME. Ook is er een tijdlijn met de ontwikkeling van NME door
de jaren heen te vinden. Concreet lesmateriaal is niet opgenomen.
_________________________
De gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ weer te verkrijgen na herdruk
Inmiddels is de zesde druk beschikbaar.
De gids draagt kennis aan over omvorming van graslanden, vanuit jarenlange
praktijkervaring en ondersteund door landelijke onderzoeksresultaten.
Relevante landbouwkundige en ecologische informatie zijn geïntegreerd en in toegepaste
vorm weergegeven.
Uit oogpunt van biodiversiteit is toename van het areaal kruidenrijke graslanden van
essentieel belang.
Ook voor de gezondheid van vee zijn dergelijke graslanden van grote betekenis. Ze
vormen als het ware een natuurlijke apotheek.
Kijk op http://www.aardewerkadvies.nl/ voor meer informatie en om de gids te bestellen.

