Jaaroverzicht 2018 Stichting Landgoed Valkenstijn

Jaarverslag 2018
Stichting Landgoed Valkenstijn

Terugblikken en vooruitkijken

1

Jaaroverzicht 2018 Stichting Landgoed Valkenstijn

Terugblikken op 2018
In dit jaaroverzicht krijgt u een indruk van de activiteiten van
dit jaar.
Om door het jaar heen bijzonderheden en foto’s van dit
fraaie landgoed te blijven volgen kunt u volgen:
de website www.landgoedvalkenstijn.nl
de facebookpagina
https://www.facebook.com/landgoedValkenstijnAssen

de instagrampagina
https://www.instagram.com/landgoedvalkenstijn,
2018 was een droog jaar. Op de foto hiernaast is te zien hoe
de zuidelijke gracht er in november uit zag.

Op 10 maart vond NLDOET plaats. Op die dag is er gewerkt
aan de boomgaard en zijn de appelbomen flink gesnoeid
onder deskundige leiding van Martijn.

In maart is het kunstwerk ‘Gegolfd en Draaiend Brons’ van Paul
Hulskamp geplaatst. Hiermee heeft het kunstwerk, dat langere tijd in de
opslag heeft gelegen, weer een prachtige plek in Assen gekregen.

In het voorjaar is begonnen met de aanleg van een
natuurspeelplaats op het landgoed.
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Begin juni is er een brug geplaatst, die van de huisplaats naar
de boomgaard leidt.

Midzomer op Valkenstijn
De inmiddels traditionele midzomerochtend van de
groengroep viel dit jaar op vrijdag 22 juni. Op deze
ochten werd het vernieuwde beheerplan voor het
onderhoud en beheer van het landgoed per koets
aangeboden door Landschapsbeheer Drenthe. Er
kon worden genoten van de draaiorgelmuziek en
een hapje en drankje.

De Groengroep
De groengroep is elke eerste
en derde vrijdag van de
maand bij elkaar gekomen.
De start is gewoonlijk om
10.00 uur, rond 11 uur is er
een kopje koffie/thee van
de dierenweide en om 12.00
uur wordt alles weer netjes
opgeruimd. Onder de
bezielende leiding van Paul
Herwig en Henk Blouw ging
steeds een enthousiaste
groep aan het werk.
Dit jaar is het koetsenrondje voor de huisplaats ingeplant naar een ontwerp van de zus van één van
onze actieve groengroepleden, Remy van Oosterhoudt, die is overleden.
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De landelijke Natuurwerkdag
Op 3 november, tijdens de landelijke natuurwerkdag,
hebben ongeveer 15 vrijwilligers 4500 bollen geplant op
de oprijlaan van het landgoed.

Midwinter op Valkenstijn
Op 21 december hebben we weer de traditionele midwinterochtend gehouden voor de vrijwilligers.
Helaas was het weer deze keer te vies om nog een uurtje te werken, maar dat werd daarna goed
gemaakt door midwinterhoornblazers op ons landgoed en door oliebollen en glühwein.

Nieuwe aanwinst
Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd het landgoed opgesierd met een nieuwe aanwinst; een fraai
gerestaureerd monumentaal hekwerk. Het is een echt rijksmonument en het hek stond vroeger bij
het theater De Kolk in Assen. Het ziet er prachtig uit en we hebben er een goed plaats op het
landgoed voor gevonden aan de Platolaan. We horen veel lovend woorden over het geplaatste
monumentale hek. We zijn blij en trots met deze nieuwe aanwinst voor Valkenstijn.

Vuurwerkvrije zone.
Ook dit jaar hebben we Landgoed Valkenstijn weer verklaard tot vuurwerkvrije zone d.m.v. het
plaatsen van bordjes. We hebben de indruk dat het iets helpt.
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Financiën 2018
Ontvangsten:
Subsidie Gemeente Assen
Donnaties Vrienden Valkenstijn
Overig
Uitgaven:
Uitvlakken stuk terrein
Aanschaf plantgoed
PR materiaal
Catering vrijwilligers
Bankkosten

€ 4.130
€ 3.500
€ 430
€ 200
€ 6.350
€ 3.800
€ 2.040
€ 270
€ 110
€ 130
Saldo:

- € 2.220

Dit negatieve saldo werd aangezuiverd vanuit de spaarrekening t.b.v. het plantgoed voor het
koetsenrondje waarvoor reeds eerder subsidie was ontvangen.

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie, bestaande uit Aukje de Haan, Mannie van den
Brink en Martien de Pauw is in 2018 bezig geweest met het organiseren van
enkele activiteiten. Wegens persoonlijke omstandigheden van één van de
commissieleden waren de activiteiten bescheiden van opzet. Georganiseerd
werd: Midzomer op Valkenstijn en de afsluiting van het jaar. En tijdens de
natuurwerkdag in november stond er voor elke deelnemer een stukje
appeltaart en een kopje koffie of thee klaar.

Samenwerkingspartners
• De gemeente Assen voor onderhoud, beheer en subsidies.
• Landschapsbeheer Drenthe voor leengereedschap, natuurwerkdag en adviezen.
• Cosis voor de inzet van mensen met bepreking op het landgoed.
• Dierenweide voor de opslag van tuingereedschap en de koffieverzorging.

Bestuursleden Stichting Landgoed Valkenstijn
• Paul Herwig
Voorzitter
• Henk Blouw
Penningmeester
• Aukje de Haan
Secretaris
• Leonie van Baarsen
Lid
• Vacature
Lid
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Vooruitkijken naar 2019
In 2019 gaan we voort op de ingeslagen weg. De groengroep van ca 20 vrijwilligers blijft twee keer
per maand werken op de eerste en derde vrijdagochtend van de maand. Ook blijven de Cosis
medewerkers werkzaam op het landgoed, o.a. met het regelmatig maaien van de twee
boomgaarden. Er zal weer een Midzomer en een Midwintermoment georganiseerd worden om op
een gezellige manier iets terug te doen voor de vrijwilligers. Ook doen we weer mee de de landelijke
Natuurwerkdag en met NL-doet. We zullen de fruitbomen weer gaan snoeien, er moet aan de
verharding van de paden gewerkt worden, want hier en daar is het erg modderig bij nat weer en we
zijn benieuwd hoe het vorig jaar aangeplantte koetsenrondje er uit gaat zien; ook zijn we
nieuwschierig naar het opkomen van de gepootte bollen langs de oprijlaan.
Met ingang van dit jaar krijgen we te maken met de overdracht van het groenbeleid van de
Gemeente Assen aan Het Drentse Landschap. Biedt dit meerwaarde voor het landgoed? We zijn
benieuwd.
Verder ligt het in de bedoeling dit jaar een extra bank te plaatsen ter nagedachtenis aan een van de
vrijwilligers van het eerste uur en er komt ook een replica bij van de tweede gevelsteen van het
voormalige landhuis.
In samenwerking met de vrijwilligers van de Noorder Begraafplaats in Assen gaan we wellicht een
object plaatsen van de invloedrijkste bewoner van het Landgoed: Petrus Hofstede.
Wij maken ons zorgen over de dit jaar landurig drooggevallen grachten en gaan naar mogelijkheden
zoeken om dit te voorkomen. Misschien moeten we een waterput slaan.
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