
 

 

 

Graag willen we je 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’ of als je al ‘Vriend’ 

bent, doneer naar draagkracht.  En pak de kans om voor Vijverhoeve-

Vrienden projecten een donatie te storten. Iedere bijdrage is welkom. En 

volgens de doelstelling…….: de stichting is geheel belangeloos. En het is 

fiscaal aftrekbaar. 

Wat krijg je als Vriend van De Vijverhoeve: 

- Twee maal per jaar de Vijverhoeve nieuwsbrief; 

- Eén maal per twee maanden de (landelijke) nieuwsbrief: Vrienden 

van de Gastvrije landgoederen; 

- In het voorjaar én in het najaar een uitnodiging voor een natuur-

werkdag. Actief in de natuur aan de slag; 

-  Of als alternatief lekker genietend van een voordracht over de 

Vijverhoeve-ontwikkelingen; 

- Maar het belangrijkste van alles:  met de donatie steun je alle in-

vesteringen van de projecten op De Vijverhoeve. 

Wat krijgt de Vijverhoeve van je als vriend: 

- De Vijverhoeve wil inspireren. Dat kan met jouw steun; 

- De natuur in het natuurgebied van De Vijverhoeve wordt onder-

houden; 

- Samen met jou ontstaat een klankbord dat  actief en kritisch mee-

denkt over de exploitatie en het beheer van dit unieke stuk na-

tuur, als verbindingszone tussen de Grensoverschreidende Kalmt-

houtse Heide in België en het gebied De Wouwse Plantage; 

- Met jouw steun is De Vijverhoeve in staat om een stiltegebied en 

inspiratiebron te zijn voor congressen, conferenties, lezingen en 

excursies in dit unieke stukje Nederland.  

Wij danken je bijzonder voor de betrokkenheid bij De Vijverhoeve, en he-

ten je van harte welkom als: Vijverhoeve-vriend. 

 

Emmy van Overdijk en Etienne Schoenmakers 
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Aanmeldingsformulier 

Voornaam en achternaam:……………………………………………………………………………………………….. 

Organisatie: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:………………………………………………………     Telefoon: …………………………………………. 

 

 

0 ik wil graag lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ voor € 250,=  per jaar. 

Hiervoor word ik uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de Vijverhoeve- Vrienden. En ont-

vang periodiek de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail. Ik steun daarmee alle projecten en initia-

tieven van Stichting Vrienden van De Vijverhoeve.  Het bedrag stort ik op rekeningnummer: 

1120.42.589 t.n.v. Stichting Vrienden van De Vijverhoeve, o.v.v. donatie 2010. 

0 ik wil graag (gratis) steun-lid worden van de ‘Vrienden van De Vijverhoeve’ en ontvang perio-

diek de Vrienden-nieuwsbrief per e-mail. 

0  Graag meld ik mij, met …………..personen, aan voor de ‘Vrienden-van’  dag op zaterdag 6 

November 2010  aanstaande om 11.00 uur in Huijbergen  

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 Huij-
bergen 
 
Telefoon:  0164-643501 
 
E-mail:  schoenmakers@eso-mp.nl   of    
emmy@vijverhoeve.com 


