NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN PARK HARTENSTEIN E.O. MAART 2018
In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen gepresenteerd:







Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Streekverhalen voor kinderen tijdens museumnacht
Uitwerking visie 'Welkom in Park Hartenstein'
Pilot ontwikkeling Burgerparticipatie
Algemene ledenvergadering VvPHe.o. 2018 op 19 april a.s.

Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari jl.: traditiegetrouw vond deze plaats onder de
muziekluifel tijdens nogal guur weer waardoor wandelaars sporadisch spontaan bij
ons langskwamen. Leden weerhield het niet naar park Hartenstein te komen om
elkaar onder het genot van ..... een goed jaar toe te wensen.
Lichtjeswandeling + streekverhalen tijdens Airborne-museumnacht:
op 10 februari jl. organiseerde het Airborne museum met groot succes een
museumnacht met allerlei activiteiten. Eén van de activiteiten waren mede door
VvPHe.o.-leden georganiseerde en begeleide lichtjeswandelingen voor kinderen
waar tijdens streekverhalen werden verteld. Een geslaagde samenwerking tussen
VvPHe.o. en het museum.
Uitwerking visie 'Welkom in Park Hartenstein' (specifiek Talsmalaan): in de
komende maanden worden door VvPHe.o. i.s.m. Dorpsplatform, st. Ruimte Denken
en de gemeente excursies georganiseerd, c.q. locaties in Gelderland bezocht die
een kader kunnen opleveren voor een passende ontwikkeling (in functies en in
omvang) aan de Talsmalaan. Deelname staat mede open voor belanghebbenden uit
het 'landgoederengebied op de helling'. Dit jaar zal een beslissing door de politiek
genomen worden over aan welke ontwikkeling men richting wenst te geven.
Burgerparticipatie: ..... 'maak werk van inrichting en beheer'
Aldus één van de thema's uit de visie 'Oosterbeekse Buitenplaatsen herleven'.
Het groene erfgoed van De Pietersberg raakt ernstig in verval. In de Landgoederenvisie wordt
de noodzaak tot ingrijpen daarom als zeer urgent aangegeven. Het bestuur werkt aan een
(pilot-)plan om dit jaar als vereniging de Pietersberg te 'adopteren'. Dit doet het bestuur i.s.m.
IVN/Werkgroep Landschapsonderhoud, gemeente en naar wij hopen later in dit jaar met veel
vrijwilligers. De bedoeling is om de eerste werkochtend In de herfst te laten plaatsvinden.
Deelname staat uiteraard voor iedereen open. Men kan zich vanaf heden al aanmelden via
info@vriendenvanparkhartenstein.nl. Meer informatie over de organisatie van deze

werkochtenden zal u in de loop van het jaar per e-mail worden toegezonden. Ook via
persmedia zal aandacht besteed worden aan de uitvoering van het adoptieplan.
Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 april a.s., aanvang 20.00
uur, zaal open: 19.30 uur, locatie: Concertzaal (Rijnzaal), Rozensteeg 3,
Oosterbeek: waarop vóór de pauze aandacht voor ver.-financiën,
bestuursuitbreiding (gemeld in vorige Nieuwsbrief), terugblik én vooruitblik op
activiteiten, na de pauze (openbaar gedeelte) lezing 'Bomen en de toekomstige
stad', door medebestuurslid Dirk Doornenbal (tevens directeur Nationale
Bomenbank) over: 'effecten van klimaatverandering en verstedelijking en welke rol
de boom hierin kan spelen'.
Met vriendelijke groet,
het VvPHe.o.-bestuur,
Dirk Doornenbal
Cor Kortekaas
Maarten van Nierop (kandidaat bestuurslid,vice-voorzitter)
Jan Verstijnen
Frans Welsch.
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