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Gemeentehuis Nunspeet
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E-mail: gemeente@nunspeet.nl

Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
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Maandag t/m vrijdag geopend van
8.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur.

1) Inzage
De aanvraag ligt ter inzage op het 
gemeentehuis. Voor inzage of een 
toelichting maakt u een afspraak. 
Tegen vergoeding kunt u een 
kopie krijgen van de stukken die 
ter inzage liggen. U kunt tegen 
een melding geen bezwaar maken. 
Bij een aanvraag om een vergun-
ning/ontheffing kunt u in een 
later stadium bezwaar maken.

2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot 
zes weken na de dag van ver-
zending van een vergunning of 
ontheffing de mogelijkheid voor 
belanghebbenden om schriftelijk 
bezwaar te maken tegen een 
besluit. Het is niet mogelijk om 
een bezwaar in te dienen op een 
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt 
u indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(burgemeester2/burgemeester en 
wethouders (B&W)3/gemeente-
raad). Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en ten 
minste de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het zich richt en de 
gronden van het bezwaarschrift 
bevatten. Naast het indienen van 
een bezwaar kunt u ook een voor-
lopige voorziening aanvragen.

4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen 
belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze hebben ingediend 
tegen een ontwerpbesluit binnen 
zes weken na de dag van terinzage-
ligging een beroepschrift indienen. 
Ook als u kunt aantonen dat u 
tijdens de periode van terinzage-
ligging van het ontwerpbesluit 
hier redelijkerwijs niet toe in staat 
bent geweest. Naast het indienen 
van een beroep kunt u een voor-
lopige voorziening aanvragen. Een 
beroepschrift kunt u indienen bij 
de rechtbank Gelderland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter 
inzage. Tijdens deze periode kunt 
u een zienswijze indienen bij het 
bestuursorgaan dat het ontwerp-
besluit heeft genomen (burge-
meester2/burgemeester en wet-
houders (B&W)3/gemeenteraad). 
Voor een mondelinge zienswijze 
kunt u contact opnemen met 
de betreffende afdeling. Beroep 
tegen een definitieve vergunning 
is alleen mogelijk als u tijdig een 
zienswijze hebt ingediend.

6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst niet 
automatisch de werking van een 
besluit. Degene die een bezwaar 
of beroep heeft ingediend, kan 
daarnaast bij spoedeisend belang 
een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter (tenzij anders 
vermeld): rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.
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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Nijverheidsweg 10-12. Het 
  wijzigen van bestaande in- 
  en uitrit. Zaak: HZ 2022-
  0560. Ontvangen 29-3-2022. 
- Veelhorsterweg 7. Plaatsen 
  van een kapschuur met zonne-
  panelen. Zaak: HZ 2022-
  0799. Ontvangen 6-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Harderwijkerweg 64. Het 
  aanleggen van een inrit.
  Zaak: HZ 2022-0782. 
  Verzonden 18-5-2022. 
- Molenbeek fase 3. Het 
  oprichten van een 2-1 kap.
  Zaak: HZ 2022-0409. 
  Verzonden 18-5-2022.
- Molenbeek fase 3. Het 
  oprichten van een 2-1 kap.
  Zaak: HZ 2022-0408. 
  Verzonden 18-5-2022.
- Nijverheidsweg 10-12. Het 
  wijzigen van bestaande in- 
  en uitrit. Zaak: HZ 2022-0560. 
  Verzonden 18-5-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Stationslaan 15 en 19. Het 
  houden van een Haringparty 
  op 18 juni 2022. Zaak: HZ 
  2022-0579. Verzonden 
  19-5-2022. 

Sloopmeldingen1

- Molenweg 27. Asbest verwij-
  deren. Zaak: HZ 2022-0762. 
  Ontvangen 2-5-2022.
- Zeeweg 11. Het saneren van 
  asbest. Zaak: HZ 2022-0835. 
  Ontvangen 13-5-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
verleend3

- Molenaarserf 5. Uitbreiden 
  van het bijgebouw en het 
  realiseren van een B&B.
  Zaak: HZ 2022-0627. 
  Verzonden 19-5-2022. 

Alcoholwetvergunning 
aangevraagd1

- Staverdenseweg 14. Het uit-
  oefenen van het horeca-
  bedrijf Ho Wah. Zaak: 
  HZ 2022-0862. Ontvangen 
  18-5-2022. 

Hulshorst
Sloopmelding1

- Varelseweg 211e. Dakreno-
  vatie schuur. Zaak: HZ 2022-
  0766. Ontvangen 2-5-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

Vergunningen
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Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

 
Meld dit via 

nunspeet.nl/
ietsmelden

Commissie Bezwaarschriften
De commissie bezwaarschriften vergadert dinsdag 7 juni a.s. 
in het gemeentehuis van Nunspeet met op de agenda:

14:30 uur: bezwaar gericht tegen de verleende omgevings-
vergunning inzake het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigran-
ten op de Grote Bunte, Nunspeet.
15:00 uur: bezwaar gericht tegen de geweigerde kapvergun-
ning Jonkvrouw van Eysingahof 8, Elspeet.
15:30 uur: bezwaar tegen verleende vergunning voor het 
plaatsen van een erfafscheiding Maalstoel 11, Nunspeet.

De planning kan door omstandigheden gewijzigd worden. 
Wilt u zeker weten of een zaak wordt behandeld, neem dan 
op de dag van de zitting contact op met het secretariaat van 
de commissie via (0341) 25 99 11.

..................................................................................................

Gemeenteraadsvergadering
Op donderdag 2 juni vergadert de gemeenteraad om 
19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan o.a. 
Meerjaren Perspectief Grondexploitatie 2022, positionering 
Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet en het vaststellen van het 
bestemmingsplan Parapluplan Onzelfstandige bewoning en 
Logies Arbeidsmigranten/seizoensarbeiders.

Vanaf 21.00 uur zijn de algemene beschouwingen collegevor-
ming 2022-2026. Daarna worden de nieuwe wethouders en 
(burger)raadsleden benoemd en beëdigd en wordt afscheid 
genomen van de wethouders Storteboom, Van der Maas en 
Teeninga. Ook worden voorzitters, leden en plaatsvervangers 
benoemd van de raadscommissies, vertrouwenscommissie 
en werkgeverscommissie griffie. 

De vergadering wordt live uitgezonden door TV Nunspeet en 
via nunspeet.raadsinformatie.nl. Op deze website vindt u 
ook de volledige agenda van deze raadsvergadering.

..................................................................................................

Website voor True Colors
Op 7 juni om 20.30 uur wordt de website van True Colors 
Nunspeet gelanceerd in Dorpsherberg De Roskam. True 
Colors is de naam van een groep mensen die zich inzet voor 
begrip en acceptatie van LHBTI'ers in Nunspeet. De website 
www.truecolorsnunspeet.nl geeft uitleg over LHBTIQAP+. Je 
vindt er adressen van organisaties voor meer informatie en 
ondersteuning en je vindt er informatie over de maandelijkse 
True Colors Cafés.

Wethouder Pieter Teeninga, verantwoordelijk voor de Inclu-
sie Agenda: "Het is mooi om te zien dat er naar aanleiding 
van de Inclusie Agenda een initiatiefrijke groep is ontstaan 
die zich positief inzet voor zijn achterban. De website met 
informatie en de ontmoetingsmogelijkheden zijn betekenis-
volle stappen voor de LHBTI's in Nunspeet. Het draagt bij aan 
steeds meer openheid over het onderwerp."

De gemeente Nunspeet heeft op 1 februari 2022 de 'In-
clusie Agenda 1.0' vastgesteld. De gemeente Nunspeet wil 
graag een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin 
iedereen meedoet, erbij hoort en zich gerespecteerd voelt. 
Daarom komen we graag in gesprek met mensen die drem-
pels ervaren. Wat vindt u dat er moet veranderen? Meer 
informatie leest u op nunspeet.nl/iedereenteltmee.

Brandput met pomp bij Mennorode in gebruik
Bij Hotel & Congrescentrum Mennorode in Elspeet is een 
nieuwe brandput in gebruik genomen. Eerder al is een 
dergelijke put in gebruik genomen bij recreatieterrein Samoza 
in Vierhouten. Met deze nieuwe elektrische putten is de 
(snelle) bluswatervoorziening sterk verbeterd. 

In de gemeente Nunspeet is een natuurbrand in droge peri-
odes één van de grotere risico's. Bij het bestrijden daarvan is 
snel en veel water nodig. Voor een adequate bluswatervoor-
ziening voor de bestrijding van (natuur)branden zijn nu op de 
locaties Mennorode en Samoza nieuwe brandputten gerea-
liseerd. Omdat de eigenaren van recreatieterrein Samoza en 
Hotel en Congrescentrum/camping Mennorode belang hebben 
bij de aanwezigheid van brandputten op/nabij hun terrein zijn met hen afspraken gemaakt over 
de realisatie van de brandputten. Beide betalen ook mee aan de realisatie ervan. De brandput-
ten worden voorzien van een elektrische pomp zodat de brandweer bij aankomst met 'één 
druk op de knop' kan beschikken over bluswater (90 m3/h). 

Wethouder Marije Storteboom was aanwezig bij de ingebruikname en is erg blij met de nieuwe 
brandput: "Niet alleen voor Mennorode zelf, maar ook bij de bestrijding van natuurbranden is 
het snel voorhanden hebben van voldoende bluswater van groot belang. En daar draagt deze 
nieuwe brandput zeker aan bij."

........................................................................................................................................................

Onthulling monument Lancaster 'Maggie' op De Kolk 
Op maandag 13 juni a.s. wordt een monument onthuld aan de rand van bedrijventerrein De 
Kolk ter nagedachtenis aan het neerstorten van een Avro Lancaster MK II bommenwerper, de 
Lancaster 'Maggie'. Op deze datum precies 77 jaar 
geleden stortte dit vliegtuig neer op het voormalige 
landbouwperceel van de familie Polinder aan de  
Oosteinderweg. Nabestaanden uit Engeland onthullen 
het monument waarna een korte ceremonie plaats-
vindt op de begraafplaats aan de Eperweg waar de 
omgekomen bemanningsleden liggen begraven. 

Vlakbij de crashsite wordt het monument binnenkort geplaatst. Het monument bestaat uit een 
informatiepaneel op een cortenstalen lessenaar. Onderdeel is de originele propeller hub die 
in 1994 is opgegraven. Een projectgroep heeft het initiatief genomen tot dit monument en dit 
samen met de gemeente Nunspeet gerealiseerd. 

Om 14.00 uur is de onthulling van het monument en een korte ceremonie nabij de rotonde 
Sportlaan-Oostelijke Rondweg. Vervolgens is om 15.00 uur een korte ceremonie op de begraaf-
plaats Nunspeet-Oost.

In de nacht van 12 op 13 juni 1944 werd het Oosteinde in Nunspeet midden in de nacht 
opgeschrikt door een neerstortend vliegtuig. Lancaster 'Maggie' werd plotseling aangevallen 
door een Duitse nachtjager en had geen schijn van kans. Rakelings vloog het toestel over de 
boerderij van de familie Polinder en stortte om 01.32 uur neer. Drie mannen overleefden, vier 
mannen kwamen om. Zij liggen begraven op de begraafplaats Nunspeet-Oost.

........................................................................................................................................................

Inloopavonden Natuurherstel op de Veluwe
De Veluwe is een bijzonder én kwetsbaar natuurgebied waarop we trots en zuinig zijn. De 
eeuwenoude loofbossen, uitgestrekte heide en stuifzanden, vennen en beken, met ieder zijn 
eigen zeldzame soorten. Het gaat echter niet goed met de Veluwse natuur; deels is dat te zien 
en deels juist niet omdat er veel niet meer is. Het herstel en sterker maken van de natuur heeft 
onze prioriteit. Daarom werken we aan herstelprogramma's voor bossen, heide en stuifzanden, 
vennen en venen en beken, die hieraan een bijdragen leveren. 

Wilt u hierover meer weten? Kom dan naar een van de drie inloopavonden:
• Donderdag 23 juni: Hoog Soeren (hotel Oranjeoord) 
• Dinsdag 28 juni: Wolfheze (Fletcher hotel De Buunderkamp)
• Donderdag 30 juni: Nunspeet (Fletcher hotel Veldenbos)

Programma
19.00 uur: Inloop met koffie/thee
19.30 uur: Presentatie provincie Gelderland en vragen uit de zaal 
20.15 uur: 1-op-1 vragen stellen aan projectleiders / ecologen over de herstelprogramma's 
21.00 uur: Einde

Aanmelden
Meld u aan vóór 17 juni a.s. door een mail te sturen naar natuuropdeveluwe@gelderland.nl.
Geef daarbij aan op welke datum u komt. Heeft u nu al vragen? Dan kunt u deze stellen via 
natuuropdeveluwe@gelderland.nl. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u zich 
abonneren op de tweemaandelijkse nieuwsbrief via www.gelderland.nl/natuuropdeveluwe.
U vindt daar ook nieuws, achtergrondinformatie, films en projecten in het veld. 

Gratis webinar voor ondernemers 
De gemeente Nunspeet biedt ondernemers op maandag 13 juni a.s. van 9.00 tot 10.30 uur een 
gratis webinar aan die handvatten biedt om zelf inzicht in de financiële situatie te krijgen. Deze 
webinar wordt gegeven door Michiel Hordijk en Claudia van der Werf van het Instituut voor 
Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Aansluitend is er de mogelijkheid om als ondernemer gratis 
meer individueel advies te krijgen (beperkt aantal).
 
De volgende thema's komen aan bod: 
• Hoe gezond is de financiële situatie van jouw onderneming? 
• Hoe krijg je meer inzicht in die financiële situatie? Welke tools kun je hiervoor inzetten en 

hoe bereken je je financiële ruimte? 
• Met welke toekomstige financiële verplichtingen dien je rekening te houden? Denk aan de 

Belastingdienst, prijsstijgingen, etc. 
• Welke mogelijkheden zijn er voor het verkrijgen van werkkapitaal? 
• Waar kun je terecht om na de webinar verder te praten?
 
Tijdens de webinar is er de mogelijkheid (anoniem) vragen te stellen over financiële vraagstuk-
ken. Meld u aan via https://tinyurl.com/webinar-imk. U ontvangt dan na uw aanmelding een 
link via e-mail om deel te nemen aan de webinar.
  
........................................................................................................................................................

Nunspeet sluit 2021 financieel positief af
De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt. Onder de streep blijft, door 
voornamelijk incidentele effecten, een positief saldo over van 6,6 miljoen euro. Hierin zijn de 
resultaten uit de eerste en tweede hoofdlijnenrapportages reeds verwerkt. De raad heeft in  
februari 2022 al besloten dat 3,2 miljoen euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande 
werken die in 2021 nog niet (geheel) zijn afgerond. Doordat de bouw van woningen en bedrijven 
ook in 2021 op volle toeren draaide, is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming 
bij enkele grondexploitaties heeft tot een positief resultaat van 1,9 miljoen euro geleid. 

De overige grote verklaringen zijn: lagere lasten door latere uitvoering / ingebruikname project 
(nieuwbouw) sportpark De Wiltsangh, onderwijshuisvesting en infrastructurele werken, een 
hogere algemene uitkering Gemeentefonds vanuit het Rijk en hogere leges, recreatieve heffin-
gen en OZB-opbrengsten. Er zijn ook hogere lasten die voornamelijk worden veroorzaakt door 
hogere uitgaven voor het programma Sociaal Domein waaronder Jeugdzorg. 

Bestemming positief resultaat
Naast de overheveling van budgetten naar 2022 wordt voorgesteld 1,9 miljoen euro toe te 
voegen aan de reserve grondexploitatie. 0,8 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve 
'Sportpark De Wiltsangh' en 0,15 miljoen euro aan reserve Strategisch Huisvestingplan  
Onderwijs. Het netto saldo over boekjaar 2021 van 0,5 miljoen euro wordt toegevoegd  
aan de algemene reserve.

Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat: "Ondanks de forse 
uitdagingen in met name de jeugdzorg en de impact van de coronapandemie toch het jaar 
positief afsluiten, is verblijdend. Maar ik wil er direct aan toevoegen dat een deel van het  
resultaat eenmalig is en geen garantie voor de toekomst."

Op 9 juni a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2021.

........................................................................................................................................................

Terugblik training 'Goed omgaan met dementie'
Op 19 mei was de eerste training 'Goed omgaan met dementie'. Mark Clarijs van Samen  
Dementievriendelijk was de trainer. Een interessante avond waar de deelnemers enthousiast 
op terugkijken:

"De avond was zo om. Veel geleerd over wat wel en niet te doen bij dementie."

"Het was geestverruimend, veel geleerd en zelf gerustgesteld wat betreft mijn geheugen." 

"Interessant, actief met elkaar en een onderwerp om nog verder 
uit te diepen. Komt er een vervolgavond?"

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende training op 
donderdag 16 juni a.s. van 19.30 tot 22.00 uur in Veluvine
(ontmoetingszaal Stichting Welzijn Nunspeet). 

Opgeven kan bij Judith Lutgerink: judith@welzijnnunspeet.nl 
of door te bellen naar 
het algemene nummer 
van SWN (0341) 25 20 20.

U bent van harte welkom.

Meer informatie:
www.welzijnnunspeet.nl

Huisvuilroute rondom 
Pinksteren
De huisvuilroute (groene container) van 
maandag 6 juni (2e Pinksterdag) wordt 
gereden op zaterdag 4 juni 2022. 

Wilt u voortaan een melding ontvangen in uw mailbox of op 
uw telefoon zodra de container aan de weg moet? Meld u 
dan aan voor de digitale AfvalWijzer via mijnafvalwijzer.nl.
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Duurzame en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen
De afgelopen maanden is het project Toekomstbestendige 
bedrijventerreinen uitgevoerd. Op de Feithenhof, De Kolk  
en Lepelingen I en II is met een groot aantal ondernemers  
besproken welke stappen zij al hebben gezet op het gebied 
van duurzaamheid en welke kansen zij nog zien voor ver-
volgstappen. 

Op 15 juni a.s. worden de resultaten van het project gepre-
senteerd in Veluvine, de Rabobank belicht de uitdagingen  
en kansen van de energietransitie vanuit hun perspectief, 
Liander gaat in op de huidige beperkingen van het elektrici-
teitsnet, maar licht ook toe hoe schaarse ruimte op het net 
benut kan worden en Hezelaer gaat in op de mogelijkheden 
om een slim, lokaal energienet te realiseren waar onderne-
mers zelf invloed op hebben. 

Bedrijven kunnen zich per mail aanmelden via
parkmanager@bedrijvenkringnunspeet.nl.

..................................................................................................
 

Handige tips voor een koele, 
groene en levendige tuin 
Ben je op zoek 
naar advies 
over hoe je je 
tuin groener 
of koeler kunt 
maken? Of wil 
je regenwater 
opvangen, 
maar weet 
je niet hoe? 
Een tuincoach 
geeft prakti-
sche tips en 
laat zien wat er mogelijk is in jouw tuin. 

Vraag gratis een gesprek met een tuincoach aan via: 
www.veluweduurzaam.nl/tuincoaches. 

Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van o.a. de 
gemeente Nunspeet.

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een initiatief 
van de gemeente Nunspeet. 
Door verduurzaming van het wonen, leven 
en werken in de gemeente Nunspeet 
streven we ernaar gezamenlijk voor 2050 
de CO2-teller op nul te zetten.

www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl

Vrijwilligerswerk?
"Dat doe je gewoon," zegt Jannie Bonhof. "Nadat ik stopte met 
werken, werd ik gevraagd in het bestuur van de Dorpsgemeen-
schap te komen. Ik vond leuk iets te doen in en voor het dorp. 
Het is ook een goede manier om meer Vierhouters te leren kennen 
en bij het dorp betrokken te zijn. Ik ben secretaresse geweest, 
dus deze functie lag dan voor de hand. Het geeft veel voldoening 
en er zijn allerlei leuke activiteiten waar dorpsbewoners aan deel 
kunnen nemen." 

Wat doen jullie als bestuur?
"We zorgen onder andere voor de exploitatie van het Dorpshuis en behartigen de algemene 
belangen van het dorp. We hebben daarvoor regelmatig contact met de gemeente en andere 
instanties. Dat maakt het bestuurswerk ook afwisselend en interessant. Het bestuur bestaat 
uit zes personen en de penningmeester is 80+! Inmiddels is er opvolging voor hem gevonden 
en heeft een relatief 'jongere' het stokje overgenomen. De oud-penningmeester blijft nog als 
algemeen bestuurslid. Leeftijd maakt dus echt niets uit. Iedereen kan meedoen. Elk bestuurslid 
heeft zo zijn eigen 'specialiteit' en elke maand vergaderen we over allerlei zaken." 

De activiteiten
"Alles in en om het Dorpshuis draait volledig op vrijwilligers. Ook de bar wordt verzorgd door 
de vrijwilligers. En allerlei verenigingen maken gebruik van het Dorpshuis. Zo is er bijvoorbeeld 
de sjoelvereniging, een bridgeclub, er is Tai Chi, een vrouwenkring, een creacafé/breiclub, een 
gezellige klaverjasclub en biljartvereniging. Als je van zingen houdt, kun je meedoen met het 
Vierhouterkoor of popkoor. Op de landelijke burendag in september nodigen we de nieuwe 
inwoners van Vierhouten uit voor een kopje koffie en geven we informatie." 

Gebruik ruimtes
"Veel verenigingen maken tegen 'verenigingstarief' gebruik van de ruimtes in het Dorpshuis. 
Voor commerciële projecten en activiteiten zoals vergaderingen, trainingen en cursussen wor-
den normale tarieven gevraagd. Voor het gebruik van ruimtes kan men terecht bij Jan Pluim op 
06-51222934 of bij Diana van de Vosse op 06-25298381 of via info@dorpvierhouten.nl. 

Het Dorpshuis kent ook het 'Open Podium'. Elke (beginnende) podiumkunstenaar of band kan 
gratis een zaal gebruiken voor een voorstelling, uitvoering of optreden. Ook jongeren die iets 
willen organiseren zijn van harte welkom!"

Contact gemeente en andere organisaties
"Er is steeds meer en goed contact met de gemeente. 
Bijvoorbeeld tijdens corona waren er geen inkomsten. 
Hierover zijn we in gesprek geweest met de gemeente 
en is er gezocht naar een regeling. In het kader van 
duurzaamheid hebben we in 2020 en 2021 veel contact 
gehad met diverse organisaties om ons zonnepane-
lenproject gefinancierd te krijgen. Inmiddels zijn in juli 
2021 84 zonnepanelen op het dak van het Dorpshuis 
gelegd en wekken we onze eigen elektriciteit op. Het 
kostte veel tijd om alles aan te vragen bij fondsen, maar 
dan is het mooi als het uiteindelijk lukt om het vrijwel 
volledig gefinancierd te krijgen."

Geïnspireerd? Vragen? 
Wil jij je ook inzetten als vrijwilliger? Van harte welkom! Neem gerust contact op en vraag naar 
de mogelijkheden. Jannie Bonhof vertelt je er graag over. Of heb je een vraag? Stuur dan een 
e-mail naar info@dorpvierhouten.nl en er wordt contact met je opgenomen.

Een inkijkje in het werk van vrijwilliger Jannie Vierhout,
bestuurslid/secretaris Dorpsgemeenschap Vierhouten
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