
Beste leden van Hooltwark 

Met de nu al meer dan een jaar durende corona-epidemie zijn we als vereniging flink 
beperkt in de mogelijke activiteiten. 

Maar u zult ook kunnen zeggen: ‘Jullie waren al niet zo actief meer de laatste jaren!’. 

En dat is terecht: de werkploeg(en) waren als het ware in ruste en de activiteiten waren 
beperkt. 

Maar daar willen we wat aan doen! 

Met het voortgaan van de vaccinaties tegen corona is er straks waarschijnlijk toch weer wat 
uitzicht op een normaler leven. En daar willen we een beetje op tijd op inspelen… 

Het begin is er al: het inzaaien van akkerranden in de gemeente Hof van Twente wordt dit 
jaar door Hooltwark ondersteund en gecoördineerd en we voeren de inzaai uit.  

Maar dat is pas een begin! 

Bij de contacten die we hebben, ook rond het inzaaien van akkerranden, horen we toch vaak 
dat er best klussen zijn die wij zouden kunnen uitvoeren of regelen. En dan vooral klussen 
die in een commerciële omgeving nogal duur uitvallen, maar als die door een werkploeg van 
Hooltwark worden uitgevoerd, wel te doen en te betalen zijn. Daardoor zijn we niet echte 
concurrenten van hoveniers of loonwerkers. Deze zullen in sommige situaties juist wel extra 
ingezet worden. Voor wat betreft klussen kun je denken aan landschappelijk werk zoals het 
aanplanten van fruitbomen, singels, houtwallen, inzaaien van akkerkruiden.  

Ook de aanleg van poelen en plas-dras en natuurlijk het onderhoud van al deze zaken. 

Kortom: zaken in het agrarische natuurbeheer.  Zaken die bij ons en die bij jullie passen! 

Om dit voor elkaar te krijgen willen we graag van jullie weten: hebben jullie dit soort werk 
wat al een tijd ligt en zouden jullie ons hiervoor in willen schakelen? We hebben de laatste 
jaren de nodige zaken aangelegd. Moeten die ook eens onderhouden worden?   

Geef het aan ons door zodat we in kunnen schatten hoe groot de animo hiervoor is. 

Voor de uitvoering zijn we op zoek naar mensen die onze werkploeg willen versterken. 
Neem gerust ook contact op als u weinig ervaring hebt, wij kijken naar de mogelijkheden en 
zorgen regelmatig voor bijscholing. 

Om ons op weg te helpen vragen we daarom aan jullie: waar moeten we nog meer aan 
denken? 

Graag gaan we hiervoor met jullie in gesprek.  

Zou u mee willen doen aan zulke klussen? Als vrijwilliger of tegen een redelijke vergoeding? 

Hebt u zulke klussen in de nabije toekomst? 

We benaderen jullie op deze manier om weer voor meer klussen in beeld te komen. 

Er zijn de laatste jaren de nodige zaken aangelegd. Moeten die ook eens onderhouden 
worden? 

Daarom de vraag aan u om te reageren op onze ideeën! 

We horen graag van u!!   U kunt zich melden op info@hooltwark.nl 

 

Vriendelijke groet 

Bestuur Hooltwark 


