VAN bË VOORZITTER
Je kunt vele ideeën hebben, maar om een idee in werkelijkheid om te zetten is een heel proces. Dat merken wij als we
met elkaar bezig zijn een vereniging op te zetten en activiteiten te ontplooien. Je kunt twee dingen doen om iets van
de grond te tillen. De eerste is met veel bombarie laten zien dat je er bent en hoog van de toren blazen. De tweede
manier is stapsgewijs en rustig aan iets laten groeien en zich laten ontwikkelen.
Als Ark&Eemlandschap hebben wij voor de tweede
aanpak gekozen. We zijn Langzaam aan begonnen elkaar
te infonne. Er kwam een eerste en tweede vergadering
en er vorthde zich een bestuur. Op dit moment krijgen we
door het studenten project van de Christelijke Agrarische
Hogeschool (CAH) uit Dronten een beter zicht op het
draagvlak voor de vernieuwing van ons platteland. Op de
komende vergadering hopen wij de statuten te hebben en
van een vereniging in oprichting over te gaan tot een
officiële vereniging. Nogmaals, het is beter met deze
nieuwe dingen rustig te beginnen en verder te bouwen dan
direct van alles los te maken.
Ik heb slechts een paar voorlopige resultaten van de
studenten gezien van schoolprojecten en plaftelantsroutes.
Het blijkt dat veel verenigingsleden goede ideeën hebben
met betrekking tot natuur en landschap. Op de
ledenvergadering zullen de studenten hierover vertellen.
De volgende stap voor ons is om hieruit
samenwerkingsprojecten op te starten, waarmee een begin
kan worden gemaakt met wat allemaal moe1jk is. Ik
weet wel dat vele boeren nog afwachtend zijn en zich
afrrwen: wat levert het op?

Kom noot de leden vergadering van
Atk&Eemlcndschap op 22 april om 20.00
uur in “be Eemlandhoeve” Bisschopswëg 5b
te Bunschoten. be studenten van CAH
presenteren daar hun resultaten over het
draagvlak van plaftelandsvernieuwing in ons
leefgebied. Noteer deze datum alvast in
uW agenda!

In Spakenburg is een gezegde onder de vissers dat je eerst
een spierinkje moet uitgooien om een vis te vangen. Dat
geld ook voor dit veld. Als je niet ergens begint zal het
nooit wat worden. Ik zie vele signalen vanuit de
maatschappij die we kunnen omzetten in kansen voor ons
bedrijf. In het stukje over het Programma Beheer in deze
eerste Nieuwsbrief staat dat we met het jaar 2000
concrete plannen op tafel hebben moeten liggen, willen
we meedoen als gebied op natuur- en landschapsbeheer.
En let wel, het jaar 2000 is dichterbij dan je denkt!
Ook op educatief en recrçatief gebied zijn er meer
mogelijkheden dan we denken. Ik denk dat het niet zozeer
op het geld vast zit, maar op de creativiteit om plannen te
maken waarmee we ‘de boer op’ gaan, maar ‘de
maatschappij in’ Wie durven de eerste stappen te zetten
op deze nieuwe wegen als boerenondememers?
.

Ik nodig u uit om hierover door te praten op 22 april als
wij de resultaten van de enquête onder de boeren in ons
gebied gaan bespreken.
Met vriendelijke groet, Jan Huijgen.
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NIEUWS VAN bE WERKGROEP
Werk9roep recreatie

Werkgroep presentatie
De Public Relations werkgroep is nog niet zo groot,
maar kent wel vele adviseurs. De belangrijkste start voor
de PR was het maken en drukken van de presentatie
folder Ark&Eemlandschap. Met deze folder hebben we
ons gepresenteerd naar de buitenwereld. Daarin staat
beschreven waar onze vereniging voor staat en met
welke activiteiten we aan de slag willen. Het is een
folder die zowel voor de boeren als voor de burgers
geschreven is.
Er zijn immers vele burgers bij ons gebied betrokken.
Een nieuw middel om de vereniging te presenteren is via
Internet. Omdat de Eemlandhoeve als boerderij het
World Wide Web (www) is opgegaan, was er ook ruimte
voor een ‘regiokamer’ met Ark&Eemlandschap als
hoofdrolspeler. De folder is beschikbaar via Internet, en
ook activiteiten en discussies kunnen via dit moderne
middel verlopen. Neem eens een kijkje op
www.eemlandhoeve.nI en kijk de regiokamer aan. U
zult versteld staan van wat daar allemaal te zien is!
Een doelstelling die de werkgroep PR heeft is om de
vereniging bekend te maken. Met de studenten enquête
is ook de folder verstuurd. Daarmee is een belangrijke
doel- groep van de vereniging bereikt. In sommige
bibliotheken in de regio is de folder neergelegd en op
allerhande vergaderingen wordt Ark&Eemland- schap
ingebracht. Binnenkort hopen we met een stand op de
Bunschoten Boeren Beesten Boeldag te staan. We
brengen zo de burgers uit ons leefgebied in aanraking
met de ontwikkelingen op het platteland. Wie nog
suggesties heeft of zich wil inzetten binnen deze
werkgroep kan zich melden bij groepslid Jan Huijgen.
Jan Huijgen

Werkgroep natuur en landschap
In onze werkgroep zijn eind vorig jaar vooral kansrijke
projecten in onze polder besproken. Slootkanten- en
weidevogelbeheer zijn mogelijkheden om op uw bedrijf
de natuur een kans te geven. Ook het poten van
erfbeplanting of het creëren van nestgelegenheden biedt
de natuur goede kansen.
We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van
de enquête, die de studenten van de Christelijke
Agrarische Hogeschool uit Dronten momenteel
uitvoeren. Aan de hand van de resultaten kunnen we
plannen uitwerken en deze met behulp van financiële
steun van betrokken organisaties uit voeren.
Ans van ‘t Klooster

)

We zijn nog erg afwachtend met het maken van plannen,
omdat we eerst de resultaten van de studenten enquête
willen afwachten. In de toekomst zuilen we ons als
vereniging goed naar buiten toe moeten presenteren.
Recreatie op het platteland zal namelijk een belangrijk
onderwerp gaan worden. Vanuit het stedelijk gebied zal
er een gigantische vraag naar recreatie ‘om de hoek’
ontstaan. Als we hierbij niet zelf de touwtjes in handen
nemen zullen andere deze touwtjes gaan vasthouden. Op
deze manier hebben we dan echter niets meer te
vertellen.
We kunnen dus al beter in een vroeg stadium met de
betrokken partijen om de tafel gaan zitten en onze
wensen uitspreken. Op het gebied van recreatie zijn er
legio mogelijkheden te bedenken, waar ook voor de
agrarische ondernemer een boterham mee te verdienen
is. Deze ondernemer zal er wel tijd en energie in moeten
stoppen om er de vruchten van te kunnen plukken.
Inmiddels hebben we contacten gelegd en mogelijkheden
bekeken met de VVV-Bunschoten, museum ‘t Vurhuus
($pakenburg) en een recreatie-platvorm van de
Gemeente Soest. De Pv/dA in Amersfoort heeft het plan
van de Gemeente Soest opgepakt om langs de rivier ‘de
Eem’ een fietsroute aan te leggen. Aan de ene kant een
bedreiging, aan de andere kant een grote kans. We
kunnen in dit stadium nog alle kanten op met dit plan.
Hier liggen mogelijkheden voor agrarische ondernemers
om in de toekomst op in te spelen.
Geit Wegerif

Werkgroep educatie
Als werkgroep educatie houden we ons bezig met de
vraag hoe we kinderen kennis kunnen laten maken met
het reilen en zeilen op boeren bedrijven. We richten ons
daarbij in eerste instantie op kinderen uit de groepen 6
en 7. Voor hen willen we lesmateriaal gaan ontwikkelen
wat op scholen en boerderijen gebruikt kan worden.
Studenten van de CAH en PABO kunnen ons hierbij
helpen.
Het wachten is op de uitkomsten van de enquête. Zodra
bekend is wie er belangstelling heeft, gaan we één en
ander uitwerken. Elke bedrijf krijgt specifiek
lesmateriaal, zodat basisscholen kunnen kiezen uit
verschillende soorten agransche bedrijven Ook kan er
een video gemaakt worden over de Arkemheense- en
Eempolder. Deze video kan het plattelansleven dichter
bij de burgers brengen.
Maijoleen van Davelaar

AANbACHT VOOR NATUUR EN LANbSCHAP
POGfAMMA BEHEER, het subsïd iestelsel voor
natuurbeheer en nctuurontwikkeling in het jaar 2000
Boeren zijn de voornaamste beheerders van natuur en landschap in de leefgebieden Eemland en
Arkemheen. Daarnaast zijn ook staatsbosbeheer, Utrechts- en Gelders Landschap en
Natuurmonumenten beherende instanties geworden. We zien dat de overheid miljoenen uitrekt om
natuür aan te kopen die dan beheerd wordt door de genoemde organisaties. Maar waar blijven de boeren
in dit verhaal???

Er is inmiddels meer waardering gekomen voor
Agrarisch Natuurbeheer. Boeren beheren graslanden
en daarlangs staan kilometers slootranden. Je kunt
ook schrale stukken hebben die met een wat
aangepast beheer uitstekende gebieden zijn voor
weidevogels. Waarom kan deze natuur niet
economisçh gewaardeerd worden? We zien dat daaj
nu meer ruimte voorkomt.
In bepaalde gebieden heeft men experimenten
opgezet vanuit Agrarische natuurverenigingen. Dan
sloot men contacten af met de Overheid en stonden
reële
boeren
van
maatregelen
tegenover
vergoedingen van de Overheid. Maar dat beperkt
zich tot nu toe binnen daartoe aangewezen gebieden
met natuur als hoofdfunctie (de ‘Ecologsche
Hoofdstructuur’) of het Groene Hart (tussen de
grote steden).

Dat betekent als boer dat je een aantal hectares kunt
inbrengen waarbij je met een basispakket en een
pluspakket kunt werken. Het basispakket bevat de
minimale eisen waaraan je moet voldoen, en met het
pluspakket kun je meer natuur ruimte geven in je
bedrijfsvoering. Hoe het allemaal precies vorm krijgt
in deze regio zal verder uitgezocht worden, maar als
ik de signalen goed oppak betekent dit dat we voor
het jaar 2000 met natuurplannen voor ons bedrijf
kunnen aankomen. Voor de boeren die hiermee vrij
concreet aan de slag willen, ligt er een uitdaging om
deze kanten van het bedrijf komende zomef en.
najaar op te pakken. De werkgroep Natuur en
Landschap van de Vereniging zal hierin een
coördinerende rol vervullen.
Als je hieraan mee wilt doen, neem dan contact op
met de contactpersoon van de werkgroep Natuur en
Landschap.

PLANNEN KLAAR?
Als de informatie die naar ons toekomt klopt, komt
er in het jaar 2000 ook ruimte in ons gebied om
vergoedingen te krijgen voor agrarisch natuurbeheer
(slootkantbeheer, weidevogelbeheer). Daarvoor het
Ministerie van landbouw in een regeling
Programma Beheer- veranderingen aanbracht. De
drie doelstellingen voor deze regeling zijn:
-

Meer natuur buiten de ecologische
hoofdstructuur;
4Een zakelijke verhouding tot de natuurbeheerders
door de hoogte van de subsidie voortaan deels te
laten afhangen van de bereikte natuurkwaliteit;
‘+Particulieren meer betrekken bij natuur beheer.

.,

Pag. 3
.

.,

:

!

Watersc hap

VaIIei&Ëem
Water is een belangrijk onderdeel van onze polders.
De provincie Utrecht heeft een omljning gemaakt
voor de ontwikkeling van de kwaliteit en
hoeveelheid van dit oppervlakte water, het
waterbeleidspian. Nadat Gedeputeerde Staten hun
toestemming gegeven hadden, kwam ook de
commissie Water & IVlihieu in februari met een
positief oordeel over dit beleidsplan. De
inspraaktermijn van dit waterhuishoudingsplan was
in februari. Als de Provinciale Staten accoord geven
treedt dit plan deze zomer in.
Het waterschap zorgt concreet voor de uitvoering
van dit plan door waterbeheerspiannen op te stellen.
In deze plannen staan concrete maatregelen voor de
komende vier jaar. Ook bevat het een vooruitblik
naar de doelstelling op lange termijn (2025). De
inspraak van 2000 2004 is eind maart verstreken.
-

Beleid
Het beleid van het waterschap dat de zorg draagt
over ons gebied richt zich op verschillende vlakken:
beperking van de overstromingskans;
afstemming van het waterpeil op het grondgebruik
van het gebied;
kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodems;
recreatie op en nabij oppervlaktewater;
ontwikkeling en behoud van natuur in en langs het
water.
-

-

-

-

-

Om natuurontwikkeling in en langs watergangen te
Vallei&Eem
Waterschap
gaat
stimuleren
geïntegreerd onderhoud toe passen. Dat wil zeggen
dat natuurontwikkeling geintegreerd wordt in een
goede aan- en afwatering. In 2025 moet 35% van de
belangrijkste watergangen natuurvriendelijk zijn
ingericht. Ook moet er dan voor 80% van de
watergangen geïntegreerd onderhouden toegepast
worden.
In de praktijk betekent dit onderhoud dat er minder
vaak gemaaid wordt. Het maaisel wordt direct
afgevoerd over het land verspreid, dit om
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verschraling te stimuleren. Verschraling wil zeggen
dat je er voor zorgt dat de grond steeds ‘arier’
wordt aan voedingsstoffen. Het is namelijk zo dat
een ‘rijke’ bodem een “verarming” van het aantal/
soorten planten laat zien. Veel agrariërs zijn bang
dat de onkruiddmk toeneemt. De praktijk laat juist
zien dat er minder onkruid op het land komt,
naarmate de oevers voedselarmer zijn. Nog een voor
deel is dat de oevers steviger worden omdat de er
planten komen met een veel steviger wortelgestel.

Kosten
Geïntegreerd onderhoud kost niet meer dan het
traditioneel onderhoud. Tegenover extra kosten van
bijvoorbeeld het afvoeren van maaisel, staan
en
besparingen doordat het waterschap vaak
grondig hoeft te maaien.
Voor vragen over geïntegreerd onderhoud kunt u
contact opnemen met Ark&Eemlandschap.

UIT HET NIEUWS
•De Pv/dA uit Amersfoort heeft plannen om langs
de rivier ‘de Eem’ een fietspad te aan leggen. De
partij wil de plannen zoveel mogelijk bij het
initiatiefvan de stichting laten aansluiten die een
fietsboot op ‘de Eem’ wil. Bij de plannen moeten
zoveel mogelijk instanties worden betrokken.
•Milieu-ambtenaren van de Gemeente Soest hebben
een ‘Duurzaamheidsvisie 1999 2000’ opgesteld.
Deze visie is opgesteld in het kader van het
‘Duurzaamheidsplan’ Dit nieuwe beleid is er om
Soest ook na 2000 leefbaar te houden.
-

•De landbouwinrichtingscommisie heeft in Eemnes
een inspraakavond gehouden over wat er in de
Landbouwinrichting in Eemland met de 500
hectare die gereserveerd in voor natuur gaat
gebeuren. Het gaat om twee categorieën:
graslandresewaat en een wat migere ongerepte
vorm van natuur.
•Provincie, gemeenten en waterschappen in
Gelderland gaan zich inzetten voor de realisering
van de Ecologische Hoofdstmctuur (=netwerk van
natuur door Nederland). Aan de hand van de visie
‘Gelderse Groene Connecties gaan de partijen met
andere instanties praten over de invulling van dit
plan.

. Het natuur- en watersportcentrum ‘t Raboes aan
de Eemnesser-kant van de monding van de Eem
wil het aantal aanleg plaatsen uitbreiden.
Natuurmonumenten vreest dat de ‘Noorderpolder’
een reservaat voor weide- en watervogels
gevaar loopt en strijdt aljaren lang tegen deze
plannen.
-

EVEN VOORSTELLEN

-

•Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
wil de Arkemheensepolder aanwijzen als
beschermingszone. Dit gebeurt in het kader van
de vogelrichtljn die is opgesteld door de
Europese Unie. De Arkemheenpolder is uniek
omdat jaarlijks meer dan 1% van de Kleine Zwaan
in de polder overwintert.
•De vernieuwde Stichting tot herbouw van de
Windhond wil de gelijknamige molen weer laten
verrijzen op de hoek van de Molenweg en de
Molenstraat in Soest. De voorzitter hoopt ooit dat
de Soester bakkers weer brood gaan bakken van
meel van de Soestermolen.
•Door de invoering van de nieuwe jachtwet komt er
een einde aan het “ganzenfiappen”. Deze eeuwen
oude traditie werd in Eemdijk nog steeds in ere
gehouden. Enkele “flappers” zijn nog wel bezig
met een vergunning om te mogen vangen ten
behoeve van ringonderzoek.
•In Bunschoten wordt in het gebied tussen de
Westdijk en het Eemmeer een aantal
drinkwaterputten aangelegd. Het water wordt
opgepompt en getransporteerd naar het nieuwe
pompstation in Eemdijk. Van daaruit wordt het
verder richting consument gevoerd.

Voor de buitenstaander lijkt het net of er de laatste
maanden niets gedaan j5 voor Ark&Eemlandschap.
Achter de schermen zijn we echter met een aantal
mensen druk geweest om de vereniging op poten te
zetten.
Eén van die mensen ben ik; Edgar van Groningen,
23 jaar jong, geboren en getogen in Bunschoten
Spakenburg en coördinator van de vereniging. Van
kleins af aan ben ik al geïnteresseerd in landbouw,
natuur en milieu. Voor veel mensen is dit misschien
een rare combinatie, maar ik denk juist dat deze drie
zaken erg goed te combineren zijn.
Een probleem bij de boeren is dat de sector allemaal
uit losse individuen bestaat, als ze nu eens één grote
groep zouden vormen, dan begrijpt de consument
heel gauw dat ze niet om de boeren heen kunnen.
Zonder Boeren zou er tenslotte geen voedsel zijn.
Ik denk dus dat de vereniging Ark &Eemlandschap
een goed initiatief is om:
De belangen van de
boeren te behartigen en er dus voor te zorgen dat zë
als één grote groep daadwerkelijk serieus genomen
worden; De constiiïient (=burgers) en de boeren
(=producent) meer bij elkaar te betrekken.
Voor vragen, op- en aanmerkingen, tips en idee ben
ik, in principe, op woensdag en zaterdag beschikbaar
op ‘de Eemlandhoeve’ (033-2999200)
op andere dagen kunnen jullie me ‘s avonds thuis
bereiken (033-2985567)

Edgar van Gion..inn

BUNSCHOTËR
BOEREN
EN BEESTENBOEL
-

NATUURIbEE

“bE KIEVIT”
De kievit is een soort uit het geslacht van de
plevieren. Het is de meest voorkomende plevier in
het binnenland en de enige die over heel Europa
verspreid is. De kievit is gemakkelijk te herkennen
door de opvallend zwart-witte verschijning met
brede ronde vleugels. In het zonlicht is het duidelijk
te zien dat de bovenkant van de vleugels groen zijn.
Ook opvallend is het kuifje. Tijdens de acrobatische
baltsvlucht is een luid karakteristieke roep te horen.
Het is echt een vogel van bouwland, weiland met
kort gras en drassige velden. Eind maart begint de
broedtijd, deze duurt tot vroeg in april. Het nest is
een ondiep kuiltje, soms op een lichte verhoging. De
grondwaterstand houdt nauw verband met de keuze
van de nestplaats. De kievit heeft één legsel; legsels
die verloren gaan worden soms later nog vervangen.
Jonge kieviten zijn zogenaamde nestvlieders, dit wil
zeggen dat ze na de geboorte meteen kunnen lopen.

Nadat het vorig jaar een groot succes is geworden,
vindt dit jaar op zaterdag 29 mei wederom een
Bunschoter Boeren- en Beestenboeldag plaats. De
komende editie heeft als thema “voeding en
voedsel”. Bezienswaardigheden die dag zijn: allerlei
soorten vee, een tentoonstelling van agrarische
producten, oude en nieuwe landbouwmachines,
oude ambachten en een kinderboerderij. De boeren
zijn er trots op dat zij zorgen voor kwalitatief
hoogwaardige producten voor onze dagelijkse
voeding. Bovendien zijn zij vanouds de belangrijkste
ontwikkelaars en beheerders van het landschap.
Voor de vereniging is het een uitstekende dag om
betrokken mensen uit het gebied kennis te laten
maken met Ark&Eemlandschap. We zullen dan ook
op deze dag aanwezig zijn!!
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UIT bE BESTUURLIJKE CIRCUITS...
Nederland bestaat voor een belangrijk deel uit polders.
Deze polders zijn via veel overleg tot stand gekomen.
Je moet maar eens het verhaal lezen over de
droogmakerj van de Haarlemmermeer-polder van
Auke van der Woud in zijn boek “Het lege land”,
ruimtelijke orde van Nederland 1798
1848
(Amsterdam 1998). Dan zie je hoeveel erbij komt
kijken voordat er iets droog gemaakt wordt. Welnu,
dat vele overleg is nu een gevleugeld woord geworden
in het ‘poldermodel’. Dat woord staat voor de talloze
overlegorganen en bijeenkomsten om iets te bereiken.
-

Drie voorbeelden.
Heteerste was een overleg van de Agrarische
Natuurverenigingen van de Westelijke Land en
Tuinbouw organisatie (WLTO). Deze hebben een
overkoepelende Stichting opgericht In Natura- en
daar werd gesproken over de ontwikkelingen op
agrarisch natuurbeheer met een vertegenwoordiger
van Het Ministerie van Landbouw. Het was een
boeiende bijeenkomst waarmee je rechtstreeks in
contact komt met de landelijke ontwikkelingen op dit
vlak. Je krijgt kontakten met andere verenigingen en
dat helpt je om in je eigen gebied verder te komen. De
tweede bijeenkomst was belegd door de Provincie
Utrecht en had als voorzitter de Gedeputeerde Heer
Robbertsen. Daar waren verschillende instanties bij
elkaar die allen te maken hadden met het agrarisch
natuurbeheer in de Provincie Utrecht. Zo waren er
mensen van de boerenstandsorganisatie (GLTO),
-

Landschapsbeheer Utrecht, Dienst Landelijke Gebied,
de verschillende Utrechtse natuurverenigingen en
mensen van de Provincie. Het blijkt dat
de Provincie een belangrijke rol wil gaan spelen in
deze ontwikkelingen en bemiddelen .wil naar Den
Haag en Brussel.
Er zal een landschapskrant worden uitgegeven “Het
boerenlandschap’ die aan alle agrariers wordt
gestuurd. Kortom, een leerzame bijeenkomst met
nieuwe gezichten voor mij.
Landschapsbeheer Utrecht nodigt alle agrarische
verenigingen uit in de Provincie Utrecht voor een
Uitwisselings- en gezamenlijke wieluitvindingsavond’
in Den Bilt. Daar kunnen we met onze
zustçrverenigingen
Utrechtse Venen, Leusder
Horstee, Lopikerwaard en Langbroekwetering
ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ik denk dat
het goed is om als boeren elkaar uit de verschillende
gebieden elkaar op te zoeken en van elkaars te leren.
Kortom, het was een leerzame avond.
-

-

Het ‘Poldermodel’ komt mede uit de boerensfeer
vandaan. Het is goed dat de boeren zelf dat model
weer gaan oppikken om hun rechtmatige plaats in de
huidige maatschappij weer te hernemen.
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BESTUUR:
Voorzitter

2

Jon Huijgeii
Kërkstraat 2
375% AR 5pakenburg
033 2986911
-

Penningmeester :

Toon van ‘t Klooster
Zeldertseweq 73
3828 PN Hoogland
033 4801560
-

Cordinator

:

Edgar van Groningen
Schubertstract 10
3752 IM Bunschoten
033 2985567
-

Werkgroep
Natuur & Landschap: Ans van ‘t Klooster
Ankerweg 4
3861 NH Nijkerk
033 2458917
Werkgroep
: Marjoleen van bavelaar
Educatie
Watergoorweg 91
3861 MA Nijkerk
033 2452457
-

-

Werkgroep
Recreatie

: Gert Wegerif
Pijnenburg 9
3744 BW Baarn
035 6668274
-

Butgerlid
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: Theo Boelhouer
Pastorielaan 21
3828 EX Hoogtand

Colofon
beze nieuwsbrief is een uitgaven van
VerenIging ARK&EEMLANbSCHAP
Bisschopsweg 58
3752 LK Bunschoten
033 2999200
FAX: 033 2999677
E-MAIL: eemlandhoeve@solcon.nl
-

-

Aan dit nummer werkte mee:
JAN HUIIGEN,
TOON VAN ‘T KLOOSTER,
AN5 VAN ‘T KLOOSTER,
MARJOLEËN VAN bAVELAAR,
GERT WEGERIF en
EbGAR VAN GRONINGEN
Vormgeving en lay-out:
MICHELLE AMESZ
Oplage:
200 stuks

