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NLDoet in de Boterkampen 

Medewerk(st)ers van de Rabobank ondersteund door vrijwilligers van de 
Capreton, staken 9 maart j.l. weer hun handen uit de mouwen in de 
Boterkampen. 
Evenals vorig jaar werden in een rap tempo wilgen gesnoeid bij een 
aangenaam werktemperatuurtje en onder genot van koffie thee en 
versnaperingen verzorgd door de Rabobank. 
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Het eerste kievitsei van 
Gelderland gevonden 
door Antoinette Thole. 

Te zien op omroep 
Gelderland TV, 14 maart 

2018!  



          

Opening Piet Nienhuispad 

Vrijdag 9 maart opende oud -voorzitter Piet Nienhuis het hem aangeboden 
pad met onthulling van een informatiebord en houten bank. Ook plantte hij 
een boom naast de bank. 

Het was gezellig druk in de toch wel drassige Boterkampen. Bestuurders 
en vrijwilligers van de Capreton en medewerkers van de Rabobank hadden 
tevoren de handen al stevig uit de mouwen gestoken met snoeiwerk aan de 
wilgenbomen. Uiteraard waren zij er ook bij. 
De regionale bladen Carillon en Kontakt waren beiden vertegenwoordigd 
met een fotograaf/redacteur. De Rabobank had een fotograaf gestuurd en 
natuurlijk was ook fotograaf Henk de Koning voor de Capreton present! 

De modder op het toegangspad ten spijt was de catering  uitstekend 
verzorgd!  ( Ine van Zeelst c.s.)                                               

Het was een alleszins geslaagde middag! 

Foto’s Henk de Koning
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AGENDA algemene jaarvergadering De Capreton 11 april 2018

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Boerengolf Hedel, Achterdijk 57, 5321JB, Hedel

Vanaf 19.30 zijn de financiële stukken ter inzage met een toelichting door 
de penningmeester

1.  Opening

2.    Mededelingen en ingekomen stukken

3.    Notulen jaarvergadering 2017

4.    Overzicht activiteiten 2017
        - Toelichting door Jo Penders en Theo van Goch

5.    Jaarcijfers 2017 door Bert van Zeelst

6.    Begroting 2018

7.    Contributie 2018 € 25

8.    Organisatie en benoeming bestuur
- Voorstel tot wijziging van de statuten. ( zie blz. 5 )

*  Verlenging zittingstermijn bestuur

- Bestuursverkiezing
* Aftredend en herkiesbaar Bert van Zeelst
* Voordracht bestuurslid Gerard Roeling      

weidevogelbescherming

9.    Rondvraag

10.  Sluiting
PAUZE
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Artikel 10 (Bestaande Tekst)

Artikel 10 lid 2
2.  Elk bestuurd treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur opoe te maken rooster van aftreding.
Het aftredend lid is tertsnd herkiesbaar, met dien verstande dat een bestuurslid 
maximaal tweemaal herkiesbaar is: wie in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
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Artikel 10 (aangepaste tekst) 

1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan 
ten allen tijden door de algemene vergadering worden ontslagen of 
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door 
een besluit toto ontslag, eindigt door het verlopen van de termijn. 

2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af, volgens een 
door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredend 
bestuurslid is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat een bestuurslid 
maximaal viermaal herkiesbaar is; wie in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. 

3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

1. Door overlijden  

2. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging  

3. Door bedanken 



          

Na de pauze volgt door Jan Willem Straatsma, manager duurzame 
melkveehouderij bij Friesland Campina, een uitleg over het Agrarisch 
Natuurbeheer anno 2018.


	 	 	 


	 	 	 � 


In een meer ideale wereld is er een betere voeding voor de 
wereldbevolking en wordt er meer rekening gehouden met de natuur en het 
landschap.
In de strategie wordt daarom ingezet op melk met meerwaarde, een goed 
inkomen voor de boer en herstel van biodiversiteit in een vitaal en 
aantrekkelijk landschap.
Jan verzorgt een inspirerend verhaal.
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NLDoet Capreton 

Capreton vrijwilligers 
hielpen in het kader van 
NLDoet mee ons vuil en 
afval op te ruimen in het 

Munnikenland op 10 
maart 2018.



          

Bee deal-avond bij Boerengolf Bert van Zeelst.

23 januari j.l. was er een goedbezocht programma voor leden van de 
Capreton en andere belangstellenden over de grote waarde van bijen in het 
landschap. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door CLM. CLM is een 
onafhankelijk adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel natuur en 
milieu. 
Wat wordt bedoeld met BeeDeal?
Een jaar geleden heeft een aantal organisaties uit de Bommelerwaard 
waaronder de Capreton een overeenkomst gesloten (BeeDeal) om de  
leefomgeving van zowel honing- als wilde bijen en andere nuttige insecten 
te verbeteren. De Capreton werkt hieraan mee door uitdeling van bij-
vriendelijke bloemenmengsels en geeft voorlichting. De gemeenten zaaien 
bloemenmengsels in en laten wegbermen verschralen en telers plaatsen 
zogeheten bijenhotels en zaaien bloemranden in. Op 23 januari werden de 
ervaringen van de afgelopen tijd besproken en presentaties gehouden ter 
vergroting van de kennis en inspiratie over de waarde van bijen in het 
agrarisch landschap. 
In het regioblad ”de Toren” werd in een artikel uitgebreid verslag gedaan 
van de zeer geslaagde avond

AB-besluit. 

Het AB van de Capreton besloot in haar vergadering van 26 febr. j.l. naar 
aanleiding van de positieve reacties op de BeeDeal bijeenkomst een 
onderzoek te doen naar plaatsing van zg. bijenoases in de Bommelerwaard. 
Daarbij zal om te beginnen advies worden gevraagd van bovengenoemde 
organisatie van CLM wat betreft de mogelijkheden in onze regio. Als 
realisatie in principe mogelijk is, zal voor de financiering van de zg. oases 
een beroep worden gedaan op potentiële subsidiegevers, maar is de 
Capreton zelf ook bereid middelen hiervoor uit te trekken. Op diverse 
plaatsen in Nederland werden de afgelopen jaren reeds zogenaamde 
bijenoases gerealiseerd. Dat zijn kort gezegd aangelegde bloemenvelden 
welke aantrekkelijk zijn voor bijen waarbij een speciale min of meer 
uitgebreide voorziening voor huisvesting van die bijen ter plekke aanwezig 
is. In een volgende editie van de nieuwsbrief hopen wij u hier nader over 
te berichten. 
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De gemeente Zaltbommel en 
Maasdriel, projectbureau PHTB en 
De Capreton hebben samen aan de 

Sarskampseweg in Kerkwijk op 
woensdag 24 januari 31 zomereiken 

en 31 knotwilgen geplaatst. 
( voor verdere info: zie 

www.phtb.nl)
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