Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Nieuwsbrief winter 2018

Van de voorzitter
Terugkijkend op 2018 door de bril van de Verenging van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wil ik een aantal zaken
met u delen.

Natuurbeheer

De vrijwilligers zijn afgelopen seizoen vol enthousiasme aan de slag gegaan en als vereniging zijn we trots op zoveel betrokkenheid en toewijding van de weidevogelvrijwilligers. Elders in deze nieuwsbrief kunnen we de resultaten van het
weidevogelseizoen lezen.
Dit weidevogelseizoen hebben we voor het eerst enige ervaring mogen opdoen met het gebruik van een drone. De eerste
resultaten waren bemoedigend en met enkele aanpassingen in de software en het koppelen van warmtebeelden aan
geografische precisie ziet het gebruik van de drone er veelbelovend uit en is dan
ook inzetbaar op meerdere fronten. Denk hierbij aan het opsporen van reekalfjes,
vossen en de high tech fanaten zien in de toekomst ook al toepassingen in het registreren van insectendichtheid. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we volgend
seizoen meer gebruik maken van een drone doordat er binnen de provincie meerdere beschikbaar komen. Vooral het last-minute beheer, dus kort voor het geplande
maaien, is de inzet van een drone samen met de vrijwilligers een ultieme kans om
nog aanwezige nesOntwikkelingen bij Gemeenten.
ten te sparen.
Zijn we allen in november naar de stembus geweest om de
nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de Gemeente West
Betuwe. Gemeentelijke herindeling leidt ook tot herstructurering en harmonisatie van taken en processen. Dat betekent dat onze contacten uit de 3 gefuseerde Gemeenten
niet allen op dezelfde plaats terugkomen en moeten we de
lijntjes met het nieuwe bestuur en de ambtelijke organisatie vernieuwen.
In november hebben we de contacten met de Gemeente
Buren opgefrist. Tezamen met de agrarische natuurvereniging Lingestreek hebben we bestuurlijk en ambtelijk overleg gehad. Dit overleg leidt tot vervolgacties welke we in de
volgende nieuwsbrief hopen te delen.

Ontwikkelingen in de Landbouw
Visie minister van Landbouw. In het achterons liggende jaar
heeft de minister van Landbouw de visie op de landbouw
wereldkundig gemaakt. Hiermee staat de sector voor grote
uitdagingen. Het bestuur van VANL-TCW volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zoekt naar mogelijkheden om een
steentje bij te dragen. Hierbij wordt ook gedacht aan samenwerking met andere agrarische natuurverengingen.
De reden om die samenwerking te zoeken is dat de meeste
middelen tot uitvoering van projecten op het gebied van
natuurinclusieve landbouw door de Provincie worden beheerd en toegekend. Met samenwerking kunnen de provinciale subsidiepotjes toegankelijker worden.

2019
Met dank voor een ieders inzet in 2018 wens ik u een gezond 2019 toe in de hoop en verwachting dat we ook in
2019 op het gebied van agrarisch natuur en landschapsbeheer ons mooie platteland kunnen verduurzamen.

Gerard MacLeane
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Weidevogelnieuws
Landbouwkundige situatie vroeger en nu
Het Zoelense en Rijswijkse Veld vind je in het meest westelijke deel van het werkgebied van onze VANL. De bodem bestaat
er overwegend uit laaggelegen zware klei die met name in het Zoelense Veld pas laat in het voorjaar droog genoeg is voor
landbouwkundig gebruik.
In het verleden was de ontwatering veel minder goed waardoor de percelen natter en later bewerkbaar waren. Bovendien waren ze intensief begreppeld en werden bemest met ruige stalmest en laat gemaaid. Al met al een geweldig goede
biotoop voor weidevogels die er toen in grote getale broedden. Eieren zoeken was toen nog niet verboden en er gaan
verhalen dat zoekers met gemak 150 eieren, van vooral kievit maar ook grutto, per dag raapten.
We hebben allemaal meegemaakt dat het landbouwkundig grondgebruik na de zestiger jaren drastisch is veranderd. Technische ontwikkelingen maakten een intensiever gebruik van de gronden mogelijk evenals verbetering van de ontwatering
en de perceelsinrichting. Boeren waren ook genoodzaakt door de markt om goedkoop te produceren en de gronden intensief te gaan gebruiken. Daardoor is de weidevogelstand drastisch achteruitgegaan. Maar vooral in het Rijswijkse Veld tref
je in het voorjaar nog behoorlijke aantallen van de meer zeldzame weidevogels aan: grutto en tureluur.

Rijswijkse Veld
Al een aantal jaren geleden is het Rijswijkse Veld vanwege
de vogelrijkdom aangemerkt als weidevogelgebied. Dat
hield in dat er subsidie kon worden aangevraagd voor bepaalde vormen van grondgebruik die gunstig zijn voor weidevogels. Daarvoor zijn diverse contracten afgesloten met
een aantal grondgebruikers met op dit moment een totale
oppervlakte van 197 ha. Enkele jaren geleden is op een eerste perceel een plas/dras situatie geschapen en in 2018 op
nog een ander perceel.
Tot dit jaar werd er geen nestbescherming toegepast. Daar
is nu verandering ingekomen omdat voor 62 ha een contract voor deze vorm van bescherming is afgesloten. In
2018 zijn voor de 2e keer BTS tellingen gedaan door de vrijwilligersgroep. Bij de broedvogeltelling werden 44 paartjes
aangetroffen waaruit blijkt dat de stand van de grutto ’s nog
goed te noemen is.
Sovon heeft lange jaren achtereen tellingen uitgevoerd in
een deel van het Rijswijkse Veld.
Gemiddels komen er 15 paartjes grutto’s per 100 ha voor
wat goed te noemen is
Het aantal grutto’s vertoont de laatste jaren een (licht) stijgende lijn.

Graspieper

Zoelense

Veld

Hier wordt sinds 2016 aan bescherming van weidevogels
gedaan door een nieuw gevormde vrijwilligersgroep. Na
een eerste rapportage van de groep heeft de provincie de
beheertypekaart in het Natuurbeheerplan2018 gewijzigd.
Daardoor is het mogelijk geworden voor grondgebruikers
om contracten af te sluiten voor het beheer van hun percelen die gunstig is voor weidevogels. Daar was grote belangstelling voor en voor 111* ha zijn er contracten voor diverse
vormen van beheer afgesloten; dat is voor meer dan de
helft van de oppervlakte.
Ook in dit gebied heeft SOVON een aantal jaren geteld
waaruit naar voren komt dat de stand van alle weidevogels
het laatste jaar sterk toegenomen wat waarschijnlijk is toe
te schrijven aan de nieuw aangelegde plas/dras situatie. De
gruttostand lijkt zich te stabiliseren in de laatste jaren maar
blijft klein. Bij de BTS broedvogeltelling werden 15 paar geteld en bij de gezinnentelling 7. Bij dit laatste getal past de
kanttekening dat waarschijnlijk een aantal gezinnen al naar
elders vertrokken was.
*De oppervlakte verschilt (kleiner) van die welke in de rapportage van de groep is genoemd omdat het gebied groter
is dan het gebied waar SOVON heeft geteld.

Gele kwikstaart
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Met bijgevoegd kaartje wordt een beeld gegeven van de verspreiding van de weidevogels
In het gebied bevindt zich een duidelijk kerngebied van enkele percelen waar de populatie grutto’s geconcentreerd is
samen met tureluurs. Het zijn percelen die al jaren lang laat gemaaid worden of extensief beweid. Kieviten komen meer
verspreid in het gebied voor en broeden vooral op maisland.
Bijzonder is dat de graspieper en de gele kwikstaart er veelvuldig voorkomen.

Plas/dras tellingen voorjaar

Het hele artikel met kaartjes en tabellen staat op
onze website:

Van midden maart tot begin april is van enkele soorten geteld hoeveel exemplaren er op het perceel aanwezig waren.
Op topdagen werden er 30-35 grutto’s, 8- 12 tureluurs en
rond 12 kieviten geteld. Kieviten bezochten vooral medio
maart het perceel, tureluurs kwamen de hele telperiode
voor en grutto’s kwamen er vooral in de tweede helft van
maart. De aanleg van het perceel kan als succesvol worden
aangemerkt.

www.vanl-tcw.nl
Beschermingsactiviteiten
Door de contracten hoefde er niet zoveel aan activiteiten
ter bescherming van legsels en kuikens in het veld te worden gedaan. Wel werd in de gaten gehouden waar vogels
broedden en waar boeren aan het werk wilden gaan. Dat
was op een paar percelen het geval en voor één ervan was
geen contract afgesloten. Bij het contact met de eigenaar
bleek dat deze de werkzaamheden wilde uitstellen tot na
het broedseizoen en hij heeft daarvoor ook een contract
afgesloten.
Daarnaast is, een paar dagen tot een week voordat de
grondgebruikers volgens het contract mocht gaan maaien,
gekeken of er nog paartjes met kuikens zaten door de percelen te doorlopen. Op enkele percelen was dat het geval.
Dat is gemeld aan de coördinator Peter van Noord die de
betrokken boeren heeft gevraagd om het maaien uit te stellen tot na 15 juni wat ze ook hebben gedaan (last minute
beheer).

Conclusies ten aanzien van de beheersvormen
1. Op het plas/dras perceel zaten veel grutto’s, kieviten en
tureluurs voordat ze begonnen met broeden. Maar ook
in het broedseizoen was het perceel in trek met name bij
de tureluurs. Heel bijzonder was dat er ook een tijdje een
groepje kemphanen aanwezig was. In verband hiermee kan
worden geconcludeerd dat het plas/dras perceel een heel
nuttige functie heeft voor veel soorten (weide)vogels.
2. Uitgestelde bewerking van bouwlandpercelen (mais) tot
na 15 mei is heel zinvol gebleken omdat de (vele) kieviten
hun legsels konden uitbroeden en hun kuikens grootbrengen. Toen de percelen werden bewerkt waren de kuikens
vertrokken.
3. Last minute beheer, waarbij grondgebruikers tegen vergoeding de bewerkingen willen uitstellen kon met succes
worden ingezet op enkele percelen.

Namens de weidevogelwerkgroep
Goof den Hartogh
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Hoogstamfruit Rivierenland
In september 2018 heeft Skal een inspectie uitgevoerd. Na inspectie bleken er een paar “lichte afwijkingen” te zijn die
te maken hebben met de aanlevering van gegevens door de leden van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland. Inmiddels zijn deze “lichte afwijkingen” enigszins gecorrigeerd. Hierbij hebben de leden elk afzonderlijk, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het belang van het Skal certificaat.
De resultaten van de Skal inspectie zijn door de inspecteur ter beoordeling naar het kantoor in Zwolle gestuurd. Na
enige tijd heeft Skal gemeld dat er enkele “lichte afwijkingen” zijn geconstateerd (zoals boven omschreven). Het Skal
certificaat is verlengd tot 31 december 2019.

Ontwikkelingen
Ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit, landschapsontwikkeling, stimuleren van Bijen etc. worden op de voet
gevolgd door het bestuur. Een wens van het bestuur is om een inventarisatie uit te voeren waarbij de aanwezige Hoogstamfruitboomgaarden in ons gebied in kaart worden gebracht.
Op dit moment ontbreekt het aan menskracht om zo’n brede inventarisatie uit te voeren en op de juiste wijze af te ronden.
Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om dit toch een keer ten uitvoering te brengen.

Administratie
Het is steeds weer een uitdaging om de administratie van 27 leden op orde te houden.
De administratie is een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Vele aspecten moeten aan de
orde komen zoals:
o
Bemesting (invullen mest registratie) ook voor biologische mest, incl. vervoers
documenten.
o
Beweiding (invullen registratie van de schapen/koeien/paarden).
o
Eventuele bespuitingen (invullen registratie toegestane middelen).
o
Invullen van eigenverklaring bij de afzet van fruit.
o
Het invullen van de kistkaart en etiketten (met het juiste adres).

Bedrijf
Skal ziet de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland als een
bedrijf met 27 percelen (de leden). De reden hiervoor is
dat Skal één aanspreekpunt wil hebben. Dit betekent dus
dat alle deelnemers hun gegevens moeten delen met de
secretaris van de AHR. Hij verzorgt de administratie voor
alle leden en krijgt inspectie van Skal. Het adres dat vermeld moet worden op correspondentie naar leveranciers,
afnemers, etiketten en kistkaarten is:
Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland,
Pr. Bernhardlaan 5-12,
4191 AN Geldermalsen
Met toevoeging van het betreffende perceel van herkomst.
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Appeltjesdag 13 oktober in Zoelen
Zaterdag 13 oktober 2018 heeft de afdeling Hoogstamfruit Rivierenland een appeltjesdag georganiseerd in een historische
hoogstamboomgaard van de Gulderling aan het Kattegat te Zoelen. De dag was bedoeld voor iedereen die interesse heeft
of wil krijgen in de fruitteelt, met name de manier waarop dat vroeger ging.
Er waren in het verleden rassen waarvan de namen nu tot de verbeelding spreken zoals o.a.: Zoete bloemee, IJsbout,
Zwijndrechtse wijnpeer, Notarisappel, Winterjan, Brederode, Comtesse de Pari, etc. Als rassen niet bekend zijn kunnen
we indien nodig gaan naar de Pomologische Vereniging.
Een afvaardiging van deze vereniging bezocht onlangs een boomgaard in Zoelen om de uiterst zeldzame Peterselieappel
te bewonderen. Ter voorbereiding van deze dag is er een rassenlijst opgesteld en bijgewerkt. Op dit moment staan daar
meer dan 130 verschillende rassen op.

Rondleidingen
Er waren mogelijkheden om deel te nemen aan verschillende rondleidingen.
1. Hoogstamfruitteelt met een wandeling naar de
boomgaarden van Landgoed Soelen
2. Aanleg van Leifruitbomen met een wandeling naar
een nabijgelegen Leibomenaanplant.

Appelmarkt / activiteiten
Er was gelegenheid om de film “Portret van een tuin”
over de eeuwenoude tuin van het landgoed Dordwijk te
bekijken, er was een imker aanwezig die demonstraties
gaf, een fruitbomenexpert gaf informatie over het snoeien
en onderhouden van fruitbomen en er konden biologisch
Er werden ook appels, sap, stroop, likeur, cider en appelgebak aangeboden en er was een appel-kids hoek ingericht
Met dank aan Floor Peters Nationaal Fruitpark Ochten en andere boomgaardeigenaars voor het ter beschikking stellen
van de vruchten. Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland is actief in de gehele Betuwe.
Als je zelf een appel- of perenbomen boomgaard hebt en je wist niet welke rassen het zijn was er de gelegenheid vragen
te stellen aan een team van deskundigen die aanwezig waren die dag:
Dirk van Ziel (fruitteler), Joke van den Ban (www.mappelle.nl), Sienis Geurts (www.betuwshoogstamfruit.nl), Jan Freriks
(auteur/ leifruitspecialist), Erjan Valk (Biologische boomkwekerij Korneland
Jan van den Berge

Kijk ook op onze website www.vanl-tcw.nl
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Steenuilen
We hebben dit jaar in ons gebied 60 locaties bezocht met hier en daar mooie resultaten. Dit geeft de burger moed, want
nu we een aantal jaren bezig zijn krijgen we steeds meer inzicht in de aanwezigheid van steenuilen in dit Betuwse land.
Maar ook ransuil, bosuil en kerkuil kunnen we nu aan ons lijstje toevoegen. In de vorige nieuwsbrief hebben we en oproep gedaan om plaatsen waar steenuilen zich bevinden bij ons aan te melden. Hier kwamen een paar leuke reacties op.
Wederom doen we hierbij dan weer een oproep aan jullie om nieuwe locaties te melden. Niet alleen van steenuilen maar
ook de andere soorten zijn van harte welkom. Van de gehele lijst van 60 locaties waren er ook 16 plaatsen bij waar jammer
genoeg niets was waar te nemen. Met deze eigenaren hebben we afgesproken dat zij melding gaan doen als er wel uilen
in de kast komen. Dit geeft ons meer de tijd om nieuwe plekken te zoeken en in kaart te brengen.

Tjalda Wiersma
Gerrit Zeldenrust

Kom ik nu tot een algeheel overzicht waar uilen waargenomen zijn of een broedsel hebben gehad. Op 12 plaatsen
kwamen we steenuilen tegen met jongen waarvan op 1
plek zelfs 4 en dat is een hele kast vol. Verder kwamen we
9 locaties tegen waar braakballen aanwezig waren wat aangeeft dat er steenuilen aanwezig zijn. Ze maken gebruik van
de kast maar zijn niet tot broeden toe gekomen. Misschien
dat dit het komende jaar wel gaat gebeuren. Op 3 plaatsen
kwamen we kerkuilen tegen waarvan 1 broedgeval met 5
eieren. Jammer genoeg is het nest verlaten. Oorzaak was
dat het in de kast te warm is geweest onder het golfplaten dak. Eieren waren zwaar bebroed en 1 dood kuiken lag
in de kast. Spijtig maar na wat navraag bij experts hebben
we een aantal suggesties gekregen hoe dit te voorkomen.
2 keer kwamen we op plekken waar ransuilen aanwezig
waren maar niet bekend of ze ook een broedpoging hebben gedaan. Tot slot nog 1 bosuil met 2 jongen. Al met al
een mooi jaar en laten we hopen dat dit volgend jaar zich
meer gaat uitbreiden en daar
kunnen jullie als lid van de vereniging aan bijdragen. Laat je horen.
Verder hebben we nog een aantal
nieuwe kasten geplaatst en is er
al weer een bestelling onderweg
naar een aanvulling want we zijn
er bijna doorheen en dat is een
goed teken lijkt me.

tjaldawiersma@online.nl
ga_zeldenrust@hotmail.com

Bloemenrand

De VANL-TCW stimuleert al vele jaren het inzaaien
van bloemenranden. Bloemenranden zorgen voor een
mooier buitengebied en zijn nuttig voor de biodiversiteit. Denk aan vlinders, insecten en vogels. Het mengsel van bloemen en kruiden wordt ingezaaid op stroken rondom landbouwgrond.
Maar ook hebben we in ons gebied een bloemenweide ingezaaid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze verenigingcoördinator Peter van Noord of kijk
op www.vanl-tcw.nl
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ANLB
Het natuurbeheer via het Collectief Rivierenland heeft zijn derde seizoen er bijna op zitten.
Binnen onze vereniging VANL-TCW hebben we meer dan honderd deelnemers.
Met name voor de agrariërs onder ons is het mooi dat inspanningen die gedaan worden om bestaande natuur in stand te
houden, ook financieel beloond worden.
Helaas is het op dit moment nog steeds niet zo dat iedereen die zich in wil zetten voor natuurdoelen op zijn bedrijf een
vergoeding voor opbrengstderving, kwaliteitsverlies en zijn inspanning kan krijgen.
Deze vergoedingen zijn nog steeds afhankelijk van of uw percelen liggen in door de provincie vastgestelde begrenzingen.
Wie een overeenkomst heeft in het kader van het ANLb kan bij verschillende zuivelfabrieken punten krijgen in het kader
De resultaten van onze weidevogelgebieden worden
professioneel door onze vrijwilligers geïnventariseerd en ook vastgelegd zodat ze ook voor de provincie inzichtelijk zijn. Aan al onze vrijwilligers onze
welgemeende dank daarvoor.
Het wordt meer en meer een zaak van burgers en
boeren samen om de weidevogels te beschermen.
Deze winter worden er in ons werkgebied weer een
vijftal plasdras percelen aangelegd.
Hopelijk zal dit bijdragen tot het aantrekken van nog
meer weidevogels naar onze beheergebieden waar
ze in alle rust hun eieren kunnen uitbroeden.
Ook krijgen we waarschijnlijk komend seizoen een eigen
drone tot onze beschikking.
Deze wordt uitgerust met verbeterde software. Met deze
drone is het mogelijk de vrijwilligers te ondersteunen en in
nieuwe kansrijke gebieden te inventariseren. Ook kunnen
er reekalfjes mee worden opgespoord.

Foto: PlasDras-perceel
In de uiterwaarden in Heesselt is Martens en van Oord
de werkzaamheden aan het afronden.
Onze bijdrage bestaat uit het onderhoud van de wandelpaden en het organiseren van het beheer.
Ook hebben wij de werkzaamheden met het plaatsen
van het buitenraster van het gebied met jaarrondbegrazing begeleid. Onze leden uit de directe omgeving hebben zo hier en daar een bijdrage geleverd.
Behalve voor Mvo zijn wij ook voor Sbb en Rijkswaterstaat werkzaam geweest bij het beheer van terreinen in
de uiterwaarden. Ook hier was sprake van een goede
samenwerking met genoemde organisaties als ook met
onze leden/agrariërs die ook hier een steentje hebben
bijgedragen. Mijn dank daarvoor.
Wij zien uit naar het volgend seizoen en hopen ook dan
weer een rol te spelen in dit mooie stukje van ons rivierengebied.

Peter van Noord.
Foto boven: Koeien op de Heesseltsche Uityerwaarden

Ook meedoen met
agrarisch natuurbeheer?
Zowel agrariërs als particulieren kunnen afhankelijk van
locatie en pakket meedoen met het ANLB subsidiestelsel.
Voor een overzicht zie onze website.
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WORD LID!

Vanuit Collectief Rivierenland(CR)
Weide en akkervogels
Er wordt voortgang gemaakt met het predatiebeheer plan( Weidevogelbeheer), om dit verder in de praktijk uit te rollen.
Hierbij is samenwerking met Wildbeheereenheden ( jagers) en terreinbeheerders nodig. Met de huidige wet en regelgeving is het mogelijk de predatiedruk van vos en zwarte kraai enigszins te verlagen. Door middel van afschot al dan niet met
behulp van kunstlicht of warmtebeeld apparatuur. Andere genoemde maatregelen zoals het verwijderen van “uitkijkbomen”, en ooievaarspalen zijn zeer beperkt te realiseren.

Optimalisatieplan
Men is gestart met het maken van een optimalisatie plan,
met als doel , om de resultaten van de beheerpakketten
te verbeteren. O.a Uitbreiding oppervlakte plas/dras, vergroten kruidenrijkdom van percelen door het inzaaien van
kruidenmengsels enz.

De Schouw
De interne schouw bij de TCW deelnemers heeft gelukkig
maar enkele minimale onvolkomenheden opgeleverd.
De resultaten van de NVWA controles zijn momenteel nog
niet bekend. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.

Sprokkels her en der verzameld

Toekomstplannen

Biodiversiteit verbetering op Fruitteeltbedrijven
Er is een voorzichtige start gemaakt om in deze sector de
biodiversiteit te verbeteren.
Op enkele bedrijven zijn bloemen randen ingezaaid en is
een begin gemaakt met het aanplanten van windsingels
met diverse bloeiende gewassen, zoals vuilboom, katwilg,
gelderse roos, bottelrozen, vlier, inlandse liguster, cornoelje soorten , spaanse aak enz.

De soorten achteruitgang op het boerenland gaat helaas
onverminderd door. Minister Schouten wil het verlies aan
landschapselementen een halt toe roepen. Dit is met de
huidige wet en regelgeving niet mogelijk, maar het nieuwe
GLB 2021 biedt wel mogelijkheden.
Er wordt gepleit, om landen toe te staan landschapselementen mee te tellen bij het bepalen van het areaal subsidiabele landbouwgrond.
Dit is ook voorgesteld door LTO en de Natuurorganisaties.
Schouten staat hier positief tegenover, en wil zien hoe dit
voor Nederland kan worden uitgewerkt. Een bijkomende
zaak van het meetellen van landschapselementen als subsidiabele landbouwgrond is, dat hieraan ook een instandhouding verplichting kan worden gekoppeld.
Ze zal hierover nader met de sector in overleg treden. Daarom is het nodig eerst alles in kaart te brengen, de kosten
hiervan zal Schouten laten onderzoeken.
Zowel Brussel als de Nederlandse overheid hebben de ambities om via het toekomstige GLB de biodiversiteit en milieudoelen te bevorderen.
Er worden nieuwe natuur inclusieve verdienmodellen ontwikkeld, waardoor het voor grondgebruikers aantrekkelijk
wordt om in biodiversiteit te investeren.
We wachten af wat het gaat worden.

Colofoon
Het actuele nieuws en achtergrondinformatie wordt ook geplaatst op onze website: www.vanl-tcw.nl
Twee per jaar ontvangt u deze nieuwsbrief. In de toekomst willen wij u meer informatie geven per mail over het laatste nieuws.
Daarom vraag ik u mij een mail te sturen. Dan kan ik de ledenlijst
kompleet maken. Stuur even een mailtje met daarin uw naam,
adres, woonplaats en telefoonnummer naar famdirksen@hetnet.nl .
Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met Arie
Dirksen, penningmeester@vanl-tcw.nl
Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt 2x
per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen

Willem Sloot
8

Eindredactie:
Bestuur VANL-TCW

