Jaarverslag stichting Bolderburen 2019
Het jaar 2019 werd voor onze stichting gekenmerkt door nogal wat veranderingen. Nadat
Russ en Ilonka Pulles - Beke in januari aangegeven hadden om hun functie als beheerders
van het complex Bolderburen op te zeggen en om de dienstwoning te verruilen voor een
woning elders in Culemborg, moest de eigenaar van het complex, de stichting Elisabeth
Weeshuis op zoek naar nieuwe beheerders/bewoners. Dit werden René en Hesther Wieman
- Metz. Zij kwamen in juni op Bolderburen wonen maar namen al vanaf april de taken van de
toen vertrekkende beheerders over. Hesther volgde Ilonka op in het bestuur van onze
stichting.
In januari betrok de stichting ELKWelzijn als nieuwe huurder het voormalig
restaurantgebouw en opende hier een buurtcentrum. Annerieke van der Vegt, directeur van
ELKWelzijn trad toe tot ons stichtingbestuur. Na haar vertrek bij ELKWelzijn in het voorjaar
werd zij tijdelijk vervangen door Ali Zanzan, manager bij ELKWelzijn, en vanaf het najaar
door de nieuwe directeur, Dorine Ottevanger.
Tenslotte werd Russ Pulles, de molenaar, per 1 november in het bestuur opgevolgd door
Martin Bluijs, die naast Russ ook molenaar van de molen Johanna is.
Door het vertrek van de beheerders en de onzekerheid over hun opvolging werd besloten
om de 2 schapen van de hand te doen. Zij konden worden overgedragen aan een
kinderboerderij in Noordwijkerhout. Later in het jaar werden we geconfronteerd met de
dood van de konijnen. Eind van het jaar waren er in de natuurtuin alleen nog een aantal
kippen en een varken. Begin 2020 zullen we ons beraden op de mogelijke uitbreiding van de
‘veestapel’.
De komst van het buurtcentrum betekende dat ook deelnemers aan de activiteiten in dit
centrum de natuurtuin gingen benutten wat de levendigheid ervan bevorderde. Genoemd
kunnen hier ook worden de activiteiten die (deels) in de tuin plaatsvonden en die veel
bezoekers trokken: de wereldmarkt op 15 juni en het Halloweenfeest op 31 oktober.
Dankzij een bijdrage van de stichting Elisabeth Weeshuis kon de bebording van het terrein
aanzienlijk verbeterd worden. In samenspraak met de gemeente Culemborg kon een nieuwe
oprit naar de parkeerplaats worden aangelegd.
In maart kon, mede dankzij een bijdrage van NLdoet villa Kakelbont geschilderd worden. Dit
is deels door vrijwilligers via ELKWelzijn gedaan, deels door iemand die hiervoor een
bescheiden vergoeding ontving. Ook zijn nieuwe planken aangebracht en kapot hout en glas
zijn verwijderd. De meubels in het huisje zijn vastgezet, kapotte meubels zijn verwijderd.
De nieuwe beheerders hebben veel energie gestoken in de natuurtuin. Achterstallig
onderhoud werd aangepakt, terwijl veel zwerfafval, overbodig hout en stenen werden
afgevoerd. Ook de voormalige paardenstal werd uitgeruimd en overbodige inventaris werd
weggedaan. In totaal 2 grote afvalcontainers waren nodig voor het afvoeren van alle afval en
overtollige zaken.
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Een korte opsomming van de overige werkzaamheden:
o Nieuwe sloten zijn zowel op de paardenstal als op het voederhok gezet. Deze ruimtes
waren vrij toegankelijk voor iedereen wat niet verstandig leek met het oog op diefstal.
o Het diervoeder in de paardenstal is goed geordend in afsluitbare grote emmers zodat
ongedierte er niet meer bij kan.
o Veel snoeiwerk is gedaan en onkruid verwijderd (vooral bramenstruiken en brandnetels
weg gehaald zodat kinderen zich daar niet meer aan kunnen bezeren).
o Er is een slot op het toegangshek geplaatst om jeugd te weren die er ‘s avonds anders
soms rondhangt.
o Ondergrondse gangen in de bodem van het kippenhok zijn gedicht (hopelijk komt er nu
minder ongedierte). Voerbakken zijn opgehangen zodat ongenode gasten er niet bij
kunnen.
o Ronja’s rovershol is dicht getimmerd omdat het niet meer geheel veilig bleek. Gekeken
wordt naar een betere ondergrondse tunnel.
o De vernielde vuurplaats in de tuin is definitief verwijderd.
o Twee robuuste nieuwe picknicktafels zijn geplaatst. Dit kon mede dankzij een genereuze
bijdrage van de Rabobank.
o De tarp (schaduwdoek) is weer compleet gemaakt en geplaatst. Deze waaide echter een
paar weken later door de storm kapot. Het doek hebben we laten herstellen zodat we er
volgend zomer weer gebruik van kunnen maken.
o Defecte Waterpompen zijn weer werkend gemaakt.
o De ingang naar de natuurspeeltuin langs de rechterzijde van de molen tuin is dicht
gemaakt met een houten hek tegen ongenode gasten buiten de openingstijden.
o De composthopen zijn weggehaald.
o Omdat bij de kippen in de zomer bloedluis werd vastgesteld moest het hele hok ontsmet
worden. Helaas heeft één kip het niet overleefd.
o Samen met de dierenarts is een grote controle uitgevoerd waarna diverse aanpassingen
zijn verricht volgens de voorschriften van de dierenarts. Mede hierdoor hebben wij weer
sinds jaren het keurmerk van de Gezondheidsdienst voor dieren
Tenslotte werd door de molenaars in december de molen weer feestelijk verlicht en was er
ook in de tuin verlichting aangebracht.
Bestuurssamenstelling per eind 2019:
Dhr. J. van Doggenaar, namens het Elisabeth Weeshuis – voorzitter
Dhr. H. van Vuren, namens het Elisabeth Weeshuis – secretaris/penningmeester
Mw. P. van Ingen, namens de BSO
Mw. D. Ottevanger, namens ELKWelzijn
Dhr. M. Bluijs, namens de molen
Mw. H.N. Metz, namens de beheerders
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