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Inhoudsopgave:
Een vliegende start..…1

De eerste nieuwsbrief in Februari jl. heeft heel wat tongen los
gemaakt. En heel hartelijke reacties opgewekt. Enorm stimulerend. En dat we niet stilgezeten hebben, willen we graag melden.
Hier een life verslag van ‘De Vrienden van …”
Het bestuur groeit met kwaliteit
Het bestuur van de Vrienden van de Vijverhoeve bestaat uit
Prof. Koos de Valk, Architect Huub Oome en Etienne Schoenmakers. En sinds kort een nieuw bestuurslid: Jan van Tongeren. Jan
is sinds 1987 de collega van Etienne geweest bij het adviesbureau:
Brainforce. Samen hebben ze veel
overheids-organisaties naar een
hoger plan weten te begeleiden.
En Jan is, evenals Etienne, in de
jaren ’90 voor zichzelf begonnen
binnen: Van Tongeren en Trimp.
Jan staat bekend om zijn charmante zachtmoedigheid. Maar met
een enorme dosis doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.
Jan heeft onlangs zijn aandelen
van het adviesbureau overgedragen. En wil, naast zijn huis in
Frankrijk, zich inzetten voor een
maatschappelijk doel. Tijdens de
knotwilgdag in februari hebben
we uitgebreid met elkaar over de
toekomst van het natuurgebied
gesproken.

Jan van Tongeren
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Onderzoek naar Zandwegen en kerkenpaden
Zowel Koos (de Valk) als Huub (Oome) deden ons de suggestie om ook onderzoek te doen in het natuurgebied. Alhoewel we daar in eerste instantie nog niet zo aan gedacht hadden, deed zich die kans
al uiterst snel voor. Doordat we de historische kaarten hanteerden om de authentieke houtsingels
terug te brengen, ontdekten we cultuurhistorische routes die verdwenen waren, of zwaar verwaarloosd. En door de bestuursfunctie van Etienne binnen het Brabants Particulier Grondbezit, deed zich
de mogelijkheid voor om hier onderzoek naar te laten doen. Dus al ras zaten studenten van de HAS
uit ’s-Hertogenbosch in De Vijverhoeve aan tafel.
Wout van Lankveld en Karin van den Boer deden
onderzoek naar herstel van historische zand- en kerkepaden. De Stichting Vrienden van de Vijverhoeve
hebben hiervoor uit de donaties een kennisvoucher
aan de HAS aangeboden. Eerst is onderzocht welke
wandelroute de meest optimale combinatie is van
historie, natuur en recreatie. Historisch onderzoek
heeft plaatsgevonden. En door de broeders Wilhelmieten, kwamen vele oude gegevens en gewoontes
boven water. Over het landgoed lopen enkele kerkepaden. Ook hebben we ommetjes gemarkeerd. Op
basis van dit cultuur archeologisch onderzoek, hebben we in workshops de beste route voor de regio
bepaald. Vervolgens is onderzocht wat de investering
gaat worden voor aanleg c.q. onderhoud. Kortom, er
is in korte tijd een bijzonder element aan De Vijverhoeve toegevoegd. En ná de openstelling van het
landgoed, zal dit ‘Ommetje’ rijk gedocumenteerd in een folder woord natuur- én cultuur liefhebbers
op De Vijverhoeve beschikbaar zijn. Wout en Karin studeren op 1 juli op dit project af. We wensen
hen een gouden toekomst toe!
Onderzoek naar Zand- en Kerkepaden op De Vijverhoeve door de Hogeschool HAS in Den Bosch

De onderzoekers Wout van Landveld en Karin van den Boer

Juist in deze economische tijd de bakens verzetten met een onderscheidende strategie
In het verleden boden we ruimtes voor conferenties op De Vijverhoeve aan. Juist het afgelopen jaar
is de vraag toegenomen naar ‘strategie-sessies’ en meerjaren bedrijfsplannen. Een totaal programma
van 1, 2 of 3 dagen wordt voor een managementteam verzorgd. Inclusief dagvoorzitter en
met rapportage. In een kort tijdsbestek worden missie, visie en kwaliteiten vertaald in
aansprekende plannen. Inclusief financiële
onderbouwing. Omdat het juist lastig is als
directieteams (directeur en zijn managers) of
college’s van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook zelf het programma moeten
aansturen neemt Etienne Schoenmakers dit
uit handen. Een compleet verzorgd programma is beschikbaar voor een passende investering. En binnen enkele dagen na de ‘heidesessie’ is de rapportage beschikbaar. Inclusief impressies
van de dagen. Dus naast de resultaten heerst ook een gezellige teamgeest in een informele, maar
vertrouwelijke, Vijverhoeve.

BV Ont-moeten van start!
Op 6 juni kwam de eerste groep B(evlogen)
V(rouwen) bij elkaar en het was een groot succes!

De BV Ont-Moeten van het eerste uur

Emmy is deze groep gestart omdat zij op zoek was
naar soulmates; vrouwen die een droom hebben en
er vorm aan gegeven hebben of nog bezig zijn.
Vrouwen stellen vaak eerst anderen voorop en
moeten veel van zichzelf en dan duurt het lang(er)
voordat je aan je droom toekomt. Deze groep ontmoet elkaar. Het is de bedoeling dat men inspiratie
op doet en deelt; tijd voor jezelf! Zo kun je pas ,als
je eigen theepotje gevuld is, weer uitschenken!

Als welkom kregen ze een ‘dromenboek’ dat ze zelf mogen gaan vullen met hun dromen, het boekje
‘lieve meisjes komen in de hemel ,brutale overal’ om hen aan te moedigen en een persoonlijke brief
van de initiatiefneemster waarom zij hen bevlogen vindt en bewondert! In september is de tweede

bijeenkomst waarvoor ook vrouwen uitgenodigd gaan worden uit andere delen van het land. Want
Emmy’s droom is dat dit netwerk een ont-moetingsplek gaat worden voor vrouwen in het hele land!
Niet wat je doet maar wie je bent staat centraal!
Aan de website wordt gewerkt, zodat jullie er in de toekomst meer over kunnen gaan lezen en horen!
Vleermuizen onderdak!
De Vijverhoeve wordt zelfs bij de Gebiedscommissie Brabantse Delta bekend. In het blad van maart
2009 verscheen een artikel over de nieuwe ontwikkelingen op De Vijverhoeve. Ditmaal over de oude
waterput. Dit is een historische put, verbonden met een buitenwaterreservoir. Het regenwater werd
opgevangen voor besproeiing van de tuin. Maar omdat de gewelven, aan de buitenkant van de boerderij, al lang niet meer bestand zijn tegen de waterdruk, werd er gekeken naar alternatief gebruik.
Een vleermuizenkelder zou uitkomst kunnen
bieden. Met een subsidie van de provincie is
een onderzoek uitgevoerd. En gekeken of de
ruimtes voor de vleermuizen geschikt zouden
zijn. Uiteindelijk bleek dat het leegpompen van
de kelder tot instabiliteit van de fundamenten
zou leiden. Dus een goede oplossing zou de
kelder, als onderdak voor onze nachtfladderaars niet zijn. Het vervolg is dat er naar andere locaties gekeken is voor vleermuizen. En die
locatie is gevonden. Het fundament voor een
duifhuis (bij de entree van De Vijverhoeve)
wordt nu hiervoor ingericht.

De poelen en houtsingels op hun mooist!
Aan het begin van de zomer, zijn de waterpoelen
en de nieuw aangelegde houtsingels op hun
mooist. Alle vrienden van De Vijverhoeve worden
van harte uitgenodigd om op zaterdag 29 au-

gustus aanstaande vanaf 15.00 uur de
nieuw ingerichte natuur te komen bewonderen.
Dan zullen er hoogstwaarschijnlijk schapen staan. In
het onderhoudscontract voor 2009 hebben we
namelijk bedongen, dat er natuurlijk grasbeheer

Schaap Gijs op verkenning bij de nieuw gegraven poel

gaat plaatsvinden. Kom je ook kijken en genieten van de natuur. Enkele regionale gerechten larderen
we met heerlijk koele en sprankelende witte wijn. Graag tot de 29e!
Kortom
Graag willen we je met deze ‘Vrienden’-nieuwsbrief opnieuw betrekken bij de ontwikkelingen op De
Vijverhoeve. En je interesseren om, evenals wij, de wereld ook ‘net iets mooier te maken’. Meld je
dan ook aan als ‘Vriend van De Vijverhoeve’. En pak de kans om voor het eerste VijverhoeveVrienden project, een donatie te storten. Iedere bijdrage is welkom. En…….volgens de doelstelling:
geheel belangeloos. En fiscaal aftrekbaar.
Wij danken je bijzonder voor je betrokkenheid bij De Vijverhoeve, en heten je van harte welkom als:
Vijverhoeve-vriend.
Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers
emmy@vijverhoeve.com
of schoenmakers@eso-mp.nl
Aanmeldingsformulier
Voornaam en achternaam:………………………………………………………………………………………………..
Adres en Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………
0

Telefoon: ………………………………………….

Graag meld ik mij, met …………..personen, aan voor de ‘Vrienden-van’ dag op 29 augus-

tus 2009 aanstaande om 15.00 uur in Huijbergen.
0

ik wil graag (gratis) steun-lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ en ontvang periodiek de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail.

0

ik wil graag lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ voor € 250,= per jaar.
Hiervoor word ik uitgenodigd voor de 2-3 feestelijke bijeenkomsten per jaar van de Vijverhoeve- Vrienden. En ontvang periodiek de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail.

0

Helaas meld ik mij af voor de nieuwsbrief.

Stuur het per post of per mail naar:Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers
De Vijverhoeve Vijverstraat 6 4635 RA Huijbergen
Telefoon: 0164-643501
E-mail: schoenmakers@eso-mp.nl of emmy@vijverhoeve.com

