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De Capreton
bestaat dit jaar
20 jaar!
Komen jullie dit
samen met ons
vieren?

NATUUR
IS COOL!

Zaterdag 13 April 2019 | 10.00-16.00 uur | Boerengolf Achterdijk 57, Hedel

Streekmarkt

Ruim opgezette streekmarkt waar diverse agrarische bedrijven uit de regio zich presenteren !
Vlees, fruit, wijn, bier, zuivel, etc. Op deze markt kun je volop kennismaken met allerlei produkten
die op of boven de vruchtbare Bommelerwaardse grond ontspruiten. Je kunt proeven van het
vele goeds en natuurlijk is er ook de mogelijkheid om de heerlijke producten te kopen !

Kom jij ook je eigen
bijenhotel maken?
Onder begeleiding van scouting Zaltbommel kunnen kinderen hun eigen
bijenhotel bouwen. Een bouwpakket staat voor hun klaar. Natuurlijk
mogen ook de ouders helpen. Als de kinderen klaar zijn mogen ze het
bijenhotel mee naar huis nemen!

Breng je
je vriendjes,
vriendinnetjes,
opa en oma
ook mee?

Super tof!
Wilde paarden spotten!
Munnikenland, “Ruimte voor water”. Rond kasteel Loevestein,
in een huifkar op zoek naar grote grazers als konikpaarden
en rode geuzen. Enne misschien zie je wel een visarend!

Spotten naar weidevogels
in een ‘plas dras’ gebied!
Trek je laarzen aan en kom struinen door de Bruchemse Broek.
We brengen je er met een huifkar heen én wij zorgen voor verrekijkers!
Misschien spot jij wel die kiviet, tureluur of scholekster!

Ontspannen wandelen
in de Boterkampen
Ontdek hier hoe de Bommelerwaard er vroeger uitzag, met zijn elzen, iepen en wilgen.

Op avontuur door
de Hurnse Kil!

Hurnse Kil, één van de bekendste natuurgebieden van de Bommelerwaard.
Maak een avontuurlijkewandeling langs de Hurnse Kil en bekijk o.a. de
recent aangelegde nevengeul voor extra opvang bij hoogwater. Tijdens
de wandeling krijg je uitleg over de bijzondere vegetatie in dit gebied.

De Capreton
zorgt voor
heerlijke versnaperingen
onderweg!

www.capreton.nl

Voorwoord
Deze nieuwsbrief zal voor een groot gedeelte gewijd zijn aan ons
twintigjarig bestaan, wat wij met al onze leden en verdere geïnteresseerde
inwoners van de Bommelerwaard en daarbuiten willen vieren.
Er is met het bestuur en de vrijwilligers hard gewerkt om een mooi en
educatief programma voor jong en oud te organiseren.
Onze missie als agrarische natuurvereniging is om samen te werken in ons mooie gebied de
Bommelerwaard, op een wijze die bij de streek past. Door de samenwerking tussen burgers,
agrariërs en natuurorganisaties proberen wij onze natuur in de Bommelerwaard in stand te
houden en waar mogelijk te verbeteren.
Door het aanleggen van plasdrasgebieden werken wij ook mee aan het instandhouden van de
weidevogels.
Ik wens u allen veel leesplezier en uiteraard hartelijk welkom bij onze activiteiten
op 12 en 13 april.
Voorzitter, Marinus Robbemondt

Bee deal samenwerking up date
Op 9 maart j.l. is er een overleg geweest tussen de verschillende samenwerkende partijen in de
Bommelerwaard. Hieronder enkele interessante passages uit het verslag.
Natuurwacht: We gaan de acties beter op elkaar afstemmen in een bijenlandschap: wilde bijen
vliegen maximaal 500 meter, dus je hebt bijenlijnen nodig. Door op een kaart van de
Bommelerwaard in te tekenen wat er nu gebeurt, wordt duidelijker waar de witte plekken zitten.
CLM stuurt een kaart rond, waarop iedereen aangeeft wat er gebeurt: ecologisch bermbeheer,
bijenhotels, ingezaaide terreintjes, bufferstroken, etc.
Maasdriel: doorgaan met ingezette ontwikkelingen: bermbeheer en monitoring,
aanplant/bomen, niet direct nieuwe projecten. Idee: samen met Zaltbommel een persbericht
uitbrengen en inwoners uitnodigen mengsels in te zaaien en foto’s te maken en in te sturen.
Capreton: Communicatie naar agrariërs. Mengsels nodig. Bijenhotels: ambitie is 15 hotels.

Eind mei/begin juni nieuw overleg met de volgende onderwerpen:
· Bijvriendelijk dijkbeheer: kansen en beperkingen (Tom Veenhoff en ecoloog waterschap
vragen)
· Bijvriendelijke erfinrichting (Naomi Havelaar vragen)
· Presentatie Kaart Bijenlandschap Bee Deal Bommelerwaard

Project bijenhotels
We hebben een behoorlijk ambitieus project ingezet als Capreton als bijdrage in de Bee
Deal overeenkomst. Het gaat om ca.15 professionele hotels waarvan er inmiddels 4 klaar
zijn en een 5de in aanmaak is (zie ook foto bijenhotel bij Sjaak van ’t Hoog)). Daarnaast
hebben we ca. 200 kleine bouwpakketten voor bijenhotelletjes als educatieve activiteit
voor ons jubileum en open boerderijdagen( foto onder).
De kosten daarvan zijn behoorlijk. Voor een deel zetten we onze eigen middelen in als
Capreton en verder hebben we ingezet op subsidie.
Graag vermelden we onze subsidiegevers (tot nu toe ):
•

Rabobank

•

Gemeente Zaltbommel

•

Gemeente Maasdriel

•

Prins Bernard Cultuurfonds afdeling Gelderland

Wij zijn uitermate blij met hun erkenning van dit project en
hun financiële ondersteuning, want dit stelt ons als Capreton
mede in staat om bij te dragen aan onze doelstellingen in het Bommelerwaardse
landschap !

Zelf een bijenhotel bouwen ! Dat kan.

Wij hebben het materiaal en alles wat je nodig
hebt!
De Capreton wil in de Bommelerwaard de bijen
( en andere insecten) helpen. Dat kan door ze een
geschikt huisje te bieden. We geven de
mogelijkheid een bijenhotel in elkaar te zetten!
De kinderen kunnen op de jubileumdag zelf binnen
in de zaal met een bouwpakket van de Capreton
een bijenhotel in elkaar zetten van 40 bij 30 cm.
U ziet hiernaast hoe het eruit komt te zien. We
hebben ook een duidelijke instructietekening hoe
het moet, op de tafels liggen.
Er is deskundige begeleiding aanwezig, maar u mag
natuurlijk gerust zelf ook meehelpen.

Als u het in elkaar hebt gezet kunt u het gratis en voor niks mee naar huis nemen; een
cadeautje van onze jubilerende vereniging!

Even voorstellen …..
Ik ben Danielle van Vonderen en ik woon met mijn man en 2 dochters in Well.
Ik werk als personeelsplanner bij Appèl catering in Den Bosch. In mijn vrije tijd geniet ik graag van
de natuur, waar ik met veel plezier de natuur vastleg met mijn fototoestel. Ik ben gevraagd om de
Capreton te ondersteunen bij de communicatie via social media en de invulling van de website te
verzorgen.
Graag zet ik mij in om de mooie projecten en het goede werk van de Capreton onder de aandacht te
brengen. Dat kan ik niet zonder uw hulp;
Wilt u de mooie verhalen en foto’s delen en een like geven op de Facebookpagina van de Capreton
en deze pagina onder de aandacht brengen bij geïnteresseerden?
Alvast bedankt voor de samenwerking.

Nieuw plas dras gebied Bruchemse Broek
Nabij het bestaande plas dras gebied aan de Zeedijk is opnieuw een weide ingericht als plas dras.
Onderstaand ziet u enkele trotse Capreton leden na gedane arbeid!

Jubileum 12-13 april
Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de jubileumdagen.
De dag van 12 april is er een receptie voor genodigden (leden Capreton + samenwerkende
organisaties). Er is dan o.a. een streekmarkt, waarbij agrariërs uit de regio hun producten
tonen. Op de streekmarkt kunnen producten worden gekocht.
De dag van 13 april zijn er tal van activiteiten voor alle Bommelerwaarders. Beheerde gebieden
kunnen worden bezocht, voor kinderen worden binnen en buiten de nodige activiteiten
georganiseerd waarbij de scouting Zaltbommel de (bege)leiding verzorgd. Speciale activiteit
( zie hierboven) is het in elkaar zetten van bouwpakketten van bijenhotelletjes ( eigenlijk
insectenhotelletjes) voor de kinderen, maar ook volwassenen ( begeleiding, maar ook zonder
kinderen mag! ) zijn daarbij van harte uitgenodigd.
De avond van 13 april is een feestavond voor de leden vanaf 19.30 tot 24.00 uur !

Baardmannetje

Uitnodiging Feestavond jubileum 14 april
Bij de uitnodiging die alle leden hebben gekregen voor het jubileum zat een apart kaartje
voor de feestavond. Het blijkt dat dat in een aantal gevallen niet is opgemerkt en blijkbaar in
de envelop is achtergebleven. U werd daarin ook verzocht zich aan te melden via de website
van de Capreton.
www.capreton.nl
Is natuurlijk helemaal geen probleem. Alle leden worden bij dezen nog eens van harte
uitgenodigd voor de feestavond !! Deze begint om 19.30 uur zaterdagavond en zal duren tot
zeg maar 24.00 uur.
Wij hebben wel graag dat u zich aanmeldt via hierboven genoemde website voorzover dat
nog niet is gebeurd. Kunnen we rekening mee houden bij de organisatie van de avond!!
Hopelijk komen jullie allemaal!!

Programma feestavond
Dat gaan we nu nog niet verklappen maar na de, zeer waarschijnlijk
korte, jaarvergadering hebben we een onderhoudend programma waarbij
u zich niet zult hoeven vervelen en drank en hapjes in ruime mate en
natuurlijk gratis voorhanden zijn.
LAAT U VERRASSEN!!

Attentie ; emailadres
Van sommige leden hebben wij nog geen email-adres. Voor digitale berichten en nieuws aan u
hebben wij uw email-adres nodig. De afgelopen dagen hebben wij geprobeerd telefonisch
leden te bereiken om ons bestand te updaten.
Bij die leden van wie wij desondanks nog geen email-adres hebben, is bij deze nieuwsbrief een
apart kaartje bijgevoegd. Het kan zijn dat u helemaal geen email adres hebt, dan kunt u het
verzoek uiteraard negeren.
Alleen diegenen die wel een ons nog niet bekend email-adres hebben èn een kaartje hebben
aangetroffen verzoeken wij vriendelijk hun email-adres te sturen aan de secretaris dhr.Jo
Penders secretaris@capreton.nl
Dank alvast hiervoor!!

AGENDA algemene jaarvergadering zaterdag 13 april

(feestavond wordt kort onderbroken voor een formele jaarvergadering)

Aanvang 20.00 uur
Locatie: Boerengolf Hedel
Achterdijk 57
5321 JB Hedel

Vanaf 19.00 zijn de financiële stukken ter inzage met een persoonlijke toelichting
door de penningmeester

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen jaarvergadering 10 april 2018
5. Jaarcijfers 2018 door Penningmeester Bert van Zeelst
6. Begroting 2019
7. Contributie 2019 € 25,-8. Organisatie en benoeming bestuur
Ø Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar Sjaak van ‘t Hoog
b. Aanmelden van kandidaten tot uiterlijk 10 april
9. Rondvraag
10. Sluiting
(vervolg van de feestavond)

Bijenhotel Sjaak Op ’t Hoog

Hard aan het werk voor het jubileum!

