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Van de voorzitter

Een nieuws brief van
Ark&Eemlandschap!
Er is weer voldoende nieuws te
vinden in deze brief aan u
boeren en burgers, leden van de
Vereniging.
—

In al die rapporten is
voortbestaan van de landbouw
onderwerp van discussie. Het is
niet meer vanzelfsprekend
dat de landbouw blijft voort
bestaan. De titel van het laatste
rapport is veelzeggend: als het
kalf verdronken is, dan dempt
men de put. We moeten
kennelijk nu iets doen, voordat
het kalf (de landbouw)
verdrinkt.
...

—

We zijn eerst maatschappelijk
echt in het nieuws gekomen
tijdens de beroerde MKZ crisis.
Toen bleek hoe nauw de
agrarische sector verbonden is
met de burger maatschappij. En
nu komt de landbouw weer in
beeld met al die nota’s die zich
met de toekomst van de
landbouw bezig houden. Een
kleine greep:
politieke partijen spreken
zich uit (NEen waarheid als
een koe’ (Groen Links) en
Naar een vitale en
duurzame landbouw (CDA);
rapport cie Wijffels: Agenda
voor een Herontwerp van de
Veehouderijsector;
Stichting Natuur en milieu:
Op groene gronden
toekomstvisie 2030;
LTO Toekomst van de
veehouderij ïn maatschappij
en markt
Raad voor het Landelijk
Gebied uit Amersfoort: Voor
het kalf verdronken is
.advies over de toekomst
van de dierhouderij in
Nederland.
-

Het bestuur van Ark&
Eemlandschap is ook bezig
geweest met de toekomst voor
de boeten uit onze leefgebieden Arkemheen en
Eemland. We hebben onze
ambities onze wensen voor
de toekomst op een rijtje
gezet. Ook onze boeren
ervaren de druk van het
voortbestaan. Hoe moet je daar
op inspelen? Zijn er nieuwe
inkomstenbronnen die ons
gezinsinkomen aanvullen.
Hoe krijg je dat rond als je
merkt dat de Landelijke potten
zo veraf zijn en moeizaam te
vullen zijn?
—

—

-

-

—

—
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Een kleine greep, omdat er nog
veel meer zijn.
Rapporten die allemaal de
laatste twee jaar verschenen

De sleutel die het bestuur
gevonden heeft is het
Regiocontract. Burgers willen
een open cultuurlandschap met
natuur, water, struintoutes,
koeien, welkomboerderijen.
Deze Groene diensten kunnen
boeren leveren op maat. Maar
dat gaat niet meer vanzelf.
Daar moet een contract voor
afgesloten worden en daarin
worden ook de betalingen voor
de groene diensten geregeld.
Willen burgers in de regio
blijven genieten van ons
waardenvolle agrarische
cuftuurlandschap? Dan moet
men er snel bi] zijn, anders kan
het wel eens te laat zijn. Dan is

straks het kalf verdronken
Het is nu de tijd weer van de
politiek. De verkiezingen komen
eraan. De burgers kunnen zich
weer uitspreken. In de politieke
programma’s kan men
kleurbekennen wat politieke
partijen met ‘hun ommeland’
willen. In deze nieuwsbrief
worden nieuwe en creatieve
aanwijzingen gegeven. Op de
jaar-vergadering is het
ambitiestuk van de Vereniging
voor ieder verkrijgbaar. De
vertegen-woordiger van het
Gewest Eemland Burgemeest
Groen van Bunschoten is
gevraagd te reageren op het
Regio-contract en hoe de
Gemeentes in onze regio hun
plaftelands-beleid zullen
vormgeven de komende vijf
jaren.
—

—

Veel leesplezier en van harte
welkom op de jaarvergadering
waarin de blik op de toekomst
gericht zal zijn! 4

Jan Huijgen

Landbouwvisie Gemeente Amersfoort
De Iandbouwvisie in het kort
De gëmeente Amersfoort is
middels het project
blauwe structuur, dat een
het
onderdeel vormt
Stadsperspectief (201 5), een
visie aan het ontwikkelen over
haar landelijk
de toekomst
gebied. Daarin spelen de
functies: water, natuur,
recreatie, landbouw, verstede
ljking en landschap een
belangrijke roL Voor aantal van
deze functies zijn reeds
sectorale toekomstvisies
opgesteld. Voor de landbouw
is, mede door de MKZ-crisis, de
planvorming later opgestart
nu in volle ontwikkeling.
In een eerste overleg tussen
Ark & Eemlandschap, de
gemeente Amersfoort, Leusder
Horstee, lokale GLTO
afdelingen en GLTO-projecten
is naar voren gekomen, dat een
wensen en
inventarisatie
ambities binnen de agrarische
sector noodzakelijk is.
Daarnaast wordt het van groot
belang geacht dat de
agrarische achterban actief
betrokken wordt bij de planvorming omtrent de toekomst
het landelijk gebied.
De uiteindelijke landbouwvisie
moet rekenIng houden met een
aantal factoren: de toene
mende ruimtelijke druk op de
land- en tuinbouwgebieden, het
ingrijpend veranderende
Europees beleid
nationaal
(extensïverîng)
verbrede
op het gebied
landbouw. Deze processen
de ruimhebben invloed
teljke indeling en het gebruik
het buitengebied,
de keuzes die
maar ook
agrarische ondernemers
moeten rnakert De landbouw
zal in de toekomst een
belangrijke (economische)
drager van het buitengebied
Amersfoort blijven. Om te
komen tot een duurzame
landbouw, zal er naast de
productie van voedsel ruimte
moeten zijn voor andere
de gemeente
drie landbouwdeelgebieden
CGrn.
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te onderscheiden, waarvan
ïnzicht moet worden verkregen
in de (structuur)ontwikkeling.
De gebieden worden als volgt
(globaal) aangeduÏd:
1 Hoogland-West
2. Ten noorden van
Amersfoort boven de Laak
3. Stoutenberg 1 de Wieken
.

1 0 tot 1 5 jaar vooruit kijkt, is
hoge respons cruciaal.
Hierna zal per deelgebied een
dïscussiebijeenkomst
plaatsvinden met alle
agrarische ondernemers uit het
gebied. Op deze bijeenkomst
worden de resultaten van de
enquête besproken. Met de
een

en
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functies.
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Ër wordt geschat dat in de drie
deelgebieden gezamenlijk ruim
honderd actieve agrarische
ondernemers aanwezig zijn. Op
CBS gegevens van
basis
2000 zouden er zich 135
agrariërs in het gebied
bevinden.
van

Een breed gedragen visie
Het îs de bedoeling dat de
landbouwvisie wordt ontwikkeld
met hulp van direct betrokkenen. De agrarische achterban moet worden geactiveerd
en bewust worden gemaakt van
ontwikkelingen die op de sector
afkomen, waarop passende
antwoorden moeten worden
geformuleerd. Om een duidelijk
beeld krijgen van wat bij
de agrariërs leeft, wordt een
enquête uitgevoerd. Hiervoor
wordt door GLTO-projecten en
de agrarische
natuurverenigingen een
opgesteld, gebaseerd
thema’s dIe voor de
deelgebieden relevant zijn. Om
te komen tot een breed
gedragen landbouwvisie, die
te

enquête
op

er

ondernemers worden de
knelpunten voor de
kansen
agrarische bedrijven in kaart
gebracht. Bovendien zal
worden gekeken naar een
vanuit de landbouw wenselijk
geachte ontwikkeling van het
gebied. Hierbij zal nadrukkelijk
rekening worden gehouden met
die door het
gebied gedragen kunnen of
worden.
Naast de direct betrokkenen
worden de uitkomsten ook
beleidsmakers en
belangbehartigers besproken.
De uitkomsten worden
vastgelegd în een eindrapport,
waarin de landbouwvisie en
bijbehorende beleidsvoorstellen
opgenomen zijn. Alle agrarîêrs,
worden door toezending
het rapport, van de uiteindelijke
uitkomst op de hoogte
gebracht. Ark & Eemlandschap
de lokale GLTO-afdellngen
kunnen de conclusies verder
intern met de leden bespreken.
De visie zal nuttige informatie
genereren waarop niet alleen
de gemeente Amersfoort, maar
ook de agrarische onderen

andere functies

moeten

met

van

en

nemers, de Reconstructie
commissie en het Iandbouw
bedrijfsleven kunnen înspeÏen.

Even kennismaken

Rol van Ark & Eemlandschap
Op dit moment is de vereniging
nog in overleg met GLTO
projecten (projectleider) over de
precieze invulling van het
takenpakket. Wel is duidelijk
dat een ‘afvaardiging’ van de
vereniging in de projectgroep
zal ptaatsnemen, waarbinnen
wordt gesproken over de
directe uitvoering, voortgang en
kwaliteit. Verder zal A&E een
aantal uitvoerende taken op
zich nemen en brengt het
kennis eneen netwerk in tijdens
het project. De organisatîe en
verstaglegging van de work
shop en eindrapportage vinden
plaats onder verantwoordeljkheid van GLTO-projecten. 4

Voor sommigen een bekend
gezicht, voor anderen een
totaal onbekendefl Daarom
even langs deze weg een korte
kennismaking.
Ik ben Bas Kolkman, 24 jaar en
geboren en getogen in het
Twentse Nijverdal. Niet
afkomstig uit een boerengezin,
wel uit een familie van boeren.
Via een afstudeeropdracht van
Hogeschool IJselland ben ik bij
de vereniging betrokken
geraakt. In samenwerking met
de projectgroep educatie heb ik
het project Ga je mee naar t
vee? opgezet. In mei ben ik
door Jan benaderd om enkele

uitvoerende taken op mij te
nemen. Op dit moment ben ik
dan ook samen met het bestuur
druk doende om de vereniging
verder te ontwikkelen en
professionaliseren. Van enkele
van de processen die zijn
gestart vindt u een weerspiegeling in deze nieuwsbrief.
Ik hoop op een vruchtbare
samenwerking en laten we ons
met z’n allen inzetten voor
QD_ Ark&Eemlandschap ! ! 4

Tot op de ledenvergadering,
Bas Koikman

Voortgang educatieproject ‘Ga je mee naar ‘t vee’
Zoalsjullie allemaal weten is er
door de projectgroep educatie
en Bas Kolkman het project ‘Ga
je mee naar ‘t vee’ opgesteld.
Voor de vakantie is aan dit
project een videofilm over het
werk van de veehouder
toegevoegd. Deze videofilm is
door Ton van ‘t Klooster
gemaakt in samenspraak met
de werkgroep educatie. Er zijn
beelden van de Arkemheense
en Eemlandpolder gemaakt en
de typische werkzaamheden,
zoals het: maaien, hooien,
ïnkuilen, melken en voeren. Al
met al is het een goed te
(\

1

begrijpen videofilm geworden
bestemd voor de midden- en
bovenbouw van de basisschool. Om een en ander
begrijpelijk te maken voor de
kinderen is gebruik van een
zgn, ‘ioice over.
De werkgroep heeft daarnaast
het plan opgevat om dit
schooljaar met enkele scholen
een pilotproject op te starten.
De bedoeling van dit
pilotproject is om te kijken of
het project voldoet aan de
eisen van de scholen. Eventueel kunnen er na een

grondige evaluatie verande
ringen worden doorgevoerd.
Binnenkort zullen er enkele
scholen worden benaderd, voor
hun deelname aan het project.

‘Jongeren voor duuaaamheid’
In een later stadium kan het
project misschien deel uit gaan
maken van het project:
‘Jongleren voor duurzaamheïd’.
Dit project is opgestart door
een adviesbureau dat
onderzoek doet naar het
omgevingsonderwijs in de
gemeente Nijkerk en
Bunschoten. Aanbieders van
educatieve zaken met betrek
king tot omgevingsonderwijs
werken hierin samen, zoals: de
Ëemlandhoeve, het Stoomgemaal Hertog Reinout en het
Waterschap Vallei en Eem.
Voor de uitvoering van het
thema landbouw is de
projectgroep gevraagd om deze
invulling via ‘Ga je mee naar ‘t
vee’ te vervullen. Een en ander
Is nog in een begin-stadium dus
concrete afspraken zijn er nog
niet gemaakt. 4
Bas Kolkinan
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Werkgroep presentatie: ontwikkeling WEBREGÏO
Op de site van de Eemland
hoeve (,eemÏgijoevenI)
Is onder het hoofdje
“Community’ ook onze
vereniging Ark & Eemland
schap te vinden. Er zijn zaken
op te vinden zoals: de
VerenIging, het Lidmaatschap,
de polders Arkemheen en
Eemiand, de Nieuwsbrief,
agrarisch natuurbeheer en een
powerpoînt presentatie over de
vereniging.
De vereniging heeft de mening
opgevat om de site te
vernieuwen. Er is een project in
de maak dat meer de regio als

geheel wit presenteren: de
WEBRËGtO. Daarin komen
ook samenwerking met de
andere agrarische verenigingen
binnen het Gelderse Vallei
gebied naar voren. We hebben
reeds contacten met de
Leusder Horstee en de
Vereniging Boer & Vallei.
Samen werken binnen het
bredere gebied van de
Gelderse en Utrechtse Vallei
betekent vaak meer mogelijkheden. Met een voorstel voor
de Webregio EemVallei
(werktitel) kunnen we ons
gebied en de activiteiten beter

presenteren. Er wordt een plan
van aanpak geschreven. Voor
elke vereniging komen
bijvoorbeeld zaken als een
aanmeldingsformulier en foto’s
van de bestuursleden op het
internet.
Misschien leven er echter ook
nog wel wensen bij u als lid om
bepaalde zaken aan de orde
stellen op de digitale snelweg!
Schroom niet om u op- of
aanmerkingen door te geven:
met elkaar kunnen we er een
leuke site van maken, waar
vooreikwatwilsop staat. 4
Jan Huijgen

‘Dragers van het Ark & Eemlandschap
Zoals sommigen van jullie
zullen weten is de vereniging
druk doende om de financiële
situatie te verbeteren. Een
goede financiële basis is
belangrijk voor de verdere
professlonalisenng (intern) en
de ontwikkeling (extern) van de
vereniging.

nieuwsbrief). Dit is echter een
druppel op een gloeiende plaat:
er leven binnen de vereniging
vele ideeën voor: particïpatie in
bestaande projecten, het
opstarten van nieuwe projec
ten, uitbreiding van de takenfunctie enz. Dit gebeurt echter
niet vanzelf: er îs tijd en mankracht, dus geld voor nodig!

Professionalisering
De vereniging vrdt steeds
vaker gezien als een
‘belangrijke’ speler binnen de
polders Arkemheen en
Eemland. Het gevolg hiervan is
dat er veel uitnodigingen voor
bijeenkomsten, workshops,
lezingen enz. bij de vereniging
binnenstromen. Een goede
zaak, welke aangeeft dat het
met de naamsbekendheid van
de vereniging wel goed zit. Het
stelt de vëretigîng echter ook
voor een probleem: het gehoor
geven aan deze uitnodigingen
legt een groot beslag op de tijd
van de bestuursleden. Daarnaast nemen ook de
‘retariaafuni1 en de
archivering van corres
pondentie een grote hoevee
Iheid tijd in beslag. Inmiddels is
een begin gemaakt met de
professionalisering door de
aanstelling van een (parttîme)
coördinator (zie deze

Ontwikkeling
Op dit moment is de vereniging
voornamelijk actief op het
gebied van natuur en
landschap, met als
belangrijkste onderdelen:
uitgesteld maaibeheer,
slootkantenbeheer en
weidevogelbeheer. Een
belangrijke start en een goed
beginput voor een verdere
ontwikkeling. Er leven bij het
bestuur en diverse leden nog
vele ideeën die een goede
aanvulling kunnen zijn op de
huidige werkzaamheden. Voor
de opzet en uitvoering van
deze projecten is echter geld
nodig, geld dat niet voor
handen ïs. De vereniging Is al
geruime tijd op zoek naar
financiële bronnen, maar tot
dusver zijn de (overwegend)
overheidsinstanties niet
geneigd om een bijdrage te
leveren.

. • . .

1Nieuw idee:
‘Dragers van het landschap’
Binnen het bestuur is dan het
idee gegroeid om een beroep
te doen op de bedrijven. Binnen
het werkgebied zijn een groot
aantal bedrijven te vinden,
waarvan veel werknemers
wonen en leven in de stedelijke
kernen van Amersfoort, Soest,
Baarn, Bunschoten, Nijkerk en
Eemnes. Het is de bedoeling
deze bedrijven te interesseren
voor het geven van een
bijdrage voor de verder
ontwikkeling en
professionailsering vereniging.
De bedrijfsnaam wordt als
tegenprestatie aan de
vereniging verbonden: naar
ratio zijn er platina, gouden,
zilveren en koperen ‘dragers
van het Ark&Eemlandschap’.
Daarnaast worden de sponsors
jaarlijks uitgenodigd voor een
gezellige dag, waar naast een
hapje en drankje ook de
resultaten worden
‘geshowed’. 1
Bas Koikmen

Agrarisch Natuurbeheer seizoen 2001
Ark&Eemlandschap heeft dit
seizoen voor het eerst
ingetekend op de landelijke
Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer. Op dit moment
heerst nog steeds grote
onduidelijkheid of staats
secretaris Faber voldoende
geld beschikbaar stelt om de
subsidieaanvragen die dit jaar
voor het eerst zijn gedaan, te
kunnen uitbetalen. Een
definItieve afwijzing laat nog op
zich wachten, maar de verwachting is dat ditjaar geen
geld komt uit de landelijke
subsidieregeling. Gelukkig
heeft de provincie Utrecht
opnieuw, evenals vorig jaar,
besloten om aan Ark&
Eemlandschap onder een
aantal voorwaarden een bedrag
van f 1OOMOO, aan subsidie
beschikbaar te stelten wanneer
de landelijke subsidie definitief
niet doorgaat. We kunnen
hiermee niet dezelfde
vergoedingen uitbetalen als
mogelijk zou zijn vanuit de
landelijke regeling. Toch zijn we
de provincie zeer erkenteÏjk dat
we het agrarisch natuur-beheer
gedeettelijk kunnen uitbetalen.

Verschillende verenigingen
ontvangen dit jaar helemaal
geen subsidie! 0e berichten uit
Den Haag zijn dat volgend jaar
wel voldoende geld
beschikbaar is voor de
landelijke subsidieregeling.

Deelname in 2001
Ditjaar hadden in totaal 66
deelnemers zich aangemeld
voor diverse beheerspakketten
agrarisch natuurbeheer: 59
deelnemers met samen 1465
hectare voor weidevogelbescherming, 22 deelnemers
voor slootkantenbeheer met
samen 124 kilometer slootkant,
en 27 deelnemers met samen
86 hectare voor uitgesteld
maaibeheer.
Door de MKZ hebben diverse
deelnemers geen resultaatformulier kunnen invullen. Veel
deelnemers aan de weidevogelbescherming laten nesten
opzoeken en markeren door
een vrijwilliger van een
weidevogelvereniging. Deze
vrijwilligers mochten in het
broedseizoen het land niet in.

De geplande slootkantexcursie
in het voorjaar kon ook niet
doorgaan. Vervolgens bleek dat
het plantenboekje dat we
hadden geadviseerd als gids
om zelf de planten van de
beloningsljst op te zoeken,
uitverkocht was. Mede hierdoor
hebben slechts 10 deelnemers
een resultaatformulier
ingestuurd voor samen 63
kilometer stootkant.
Aan het begin van dit jaar
kregen we berichten over
uitblijvende financiering voor
agrarisch natuurbeheer.
Daarom hebben we de
deelnemers aan uitgesteld
maaibeheer laten weten dat we
hen dit jaar niet gebonden
achten aan het uitgesteld
maaibeheer voor de opgegeven
hectares. Bij controle bleek dat
22 deelnemers voor 67
hectares toch het maaien tot de
contractdatum heeft uitgesteld.

Heeft u nog vragen neem
dan contact op met één van
de leden van de werkgroep
natuur en landschap.

grutto

Resultaten slootkantenbeheer 2001
In totaal is Uit seizoen 168 maal
een plantensoort van de
beloningaljst in een meetvak
aangetroffen. Dit betekent dat
gemiddeld per deelnemer bijna
17 maal een plant vande lijst ïs
gevonden. De laagste score
onder de deelnemers is 6
treffers (deelnemer met 3
kilometer). De hoogste is 32
treffers (deelnemer met 10
kilometer). De beste per
kilometer is 28 treffers voor een
deelnemer met 4 kilometer.
Van de totale lijst van 28
beloningssoorten zijn door de
deelnemers tezamen 20
verschillende soorten
gevonden. Gemiddeld hebben
de deelnemers 7,5
verschillende soorten in hun
meetvakken aangetroffen,
uiteenlopend van 4 tot 14. Het
hoogste aantal belonings
soorten dat in één meetvak is
aangetroffen bedraagt 1 1.

Pinksterbloemen
Vochtige weilanden kunnen helemaal
paars worden gekleurd door de
pinksterbÏoem. Al vroeg in het voorjaar
staat de plant in bloei Vaak zie je
schuimbolletjes langs de stenge!. Daarvoor
zorgt een insect, dat ook wel spuugbeestje
wordt genoemd. Dat beestje zit dan in dat
schuimbolletje. Tegen de avond buigen de
bloemen hun hoofdjes naar beneden en
‘gaan slapen’.

‘Planten in
de polder’
Deelnemers aan het slootkan
tenbeheer kunnen bij de leden
van de werkgroep natuur en
landschap het boekje ‘Planten
in de polder aanschaffen, voor
het sterk gereduceerde tarief
van fi. 25,-.
In de boekhandel is dit boekje
inmiddels uitverkocht!

werkgroep natuur
en landschap

Samenvatting Ambiliestatemelit Ark&Eemlandschap
De aanIeïdng van het ambitiestatement is de constatering
van het bestuur dat voor de
continuering en de uitbouw van
de vereniging een coördinator
benodigd ïs De kern van het
document is het voorstel om
voor de vereniging een
coördinator aan te stellen wiens
taak zal bestaan uit project
coördinatie en secretariaat O.m
dit te realiseren doet het
bestuur het voorstel dat enkele
bij het gebied betrokken
partijen voor een bepaalde
periode een deel van de
personeels- en secretariaats
kosten dmv ontractfinancïëring
voor hun rekening zullen
nemen. Dit traject wordt in twee
fasen ingedeeld Het eerste
betreft een overbruggingsjaar

2001 waarin de eigen regio
beter in kaart zal worden
gebracht door enerzijds
gebiedsinVentarisaties en
anderzijds regionale afstem
ming en netwerkversterking
Het tweede deel gaat om een
lange termijn samenwerldngs
verband tussen streekbe
heerders verenigd in A&E en
gebiedspartiien Concreet wil
de vereniging daarvoor de
Rabobanken en de gemeenten
in het gebied benaderen. Ook
zal contact opgenomen worden
met andere organisaties die
direct in het gebied beleidsmatig enlof uitvoerend bezig
zijn zoals de Stichting
Vernieuwing Gelderse Vallei
cq ReconstwctîecOmmiSSie

Het voorstel wordt gedaan
tegen de nationale achtergrond
van de veranderingsprocessen,
die plaats vînden op het
platteland in NederlandS Op alle
niveaus van beleid en
uitvoering vinden processen
pIaats die ervoor zorgen dat de
invulling van de functies van
het platteland verbreed gaan
worden, bijvoorbeeld met
betrekking op agrarisch beheer
van natuur en landschap
Daarnaast blijft de vraag om
grond voor woningbouw en
bedrijven toenemen In de
geheel staat de primaire
landbouw behoorlijk onder
druk. Wat nationaal speelt,
wordt ook in de regio gevoeld
en het is belangrijk om hier
tijdig en goed op in te spelen.

Gebiedscontract een structurele inkomensbron?

Gebiedscontracten
De hoofdaspecten

GEWEST

Bestuur- en werkgroepleden gevraagd
Vorig heeft de vereniging op de ledenvergadering het mandaat
gekregen om nieuwe bestuursleden aan te wijzen. Tot op heden heeft
er echter nog geen versterking van het bestuur plaatsgevonden.
Ook de werkgroepen spelen met een onderbezetting!
Het bestuur zou het erg prettig vinden, als u een bestuurs- of
werkgroepfunctie zou willen overwegen.
Ark & Eemlandschap is er voor u en door u!
Ik ben geïnteresseerd in een
bestuursfunctie
0
lid werkgroep educatie
0
lid werkgroep recreatie
0
lid werkgroep natuur en landschap
0
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Lever dit formulier in tijdens de ledenvergadering!!

Bestuur
Voorzitter
Jan Huijgen
Kerkstraat 2
3752 AR Spakenburg
033 2999200

;1fe;i;E’
Birkstraat 125
3768 HE Soest
035 6090224

Penningmeester
Toon van ‘t Klooster
Zeldertseweg 73
3828 PN Hoogland
033 4801560

Werkgroep educatie
Toon van ‘t Klooster
Zeldertseweg 73
3828 PN Hoogland
033 4802580

-

—

—

—

Coördinator
Bas Koikman
Julianastraat 40
7443 XE Nijverdal
0548 -611359
Werkgroep recreatie
Theo Boelhouwer
Pastorielaan 21
3828 EX Hoogland

