Financiën
We zijn druk bezig met de cijfers maar we moeten de bijdragen van de Provincie en de sponsoren zeker
stellen.
De afrekening van 2021 staat op de website vermeld en daarnaast zullen we medio mei meer kunnen
plannen nadat we onze sponsoren weer gesproken hebben.
Graag verwelkomen wij nieuwe sponsoren en donateurs en wij zoeken naar nieuwe wegen om onze
financiën gezond te houden. We denken hierbij aan verkoop gewassen, merchandise en sponsering van
onze wagens en werktuigen etc.

Donateursbijdrage 2022
Evenals vorig jaar treft u bij deze nieuwsbrief het verzoek aan om uw bijdrage voor het jaar 2021 te
voldoen. Voor diegene die zijn of haar bijdrage al heeft voldaan geldt dit verzoek niet. De minimumbijdrage is € 15,-. U vindt bij deze nieuwsbrief een nota waarop het rekeningnummer staat vermeld.
Voor uw bijdrage zegt de stichting u hartelijk dank. Met uw steun proberen we onze geplande evenementen ook dit jaar weer uit te voeren.
Voor de volledige informatievoorziening melden wij nog, dat de stichting in het bezit is van een door
de belastingdienst verstrekte ANBI-beschikking: dit betekent dat giften aan de stichting meetellen als
aftrekbare giften bij het belastbaar inkomen, en zijn schenkingen en legaten vrij van schenkingsrechten en erfbelasting.

Secretariaat:					
Christian Marinissen
Fortrapastraat 50						E-mail:
info@trekpaarden.nl
4431 BX ’s Gravenpolder					
Website:
www.trekpaarden.nl
0641294110							Bank: 		NL18 Rabo 03205.95.595
				

Nieuwsbrief 2022-1
Beste Trekpaardvrienden. De eerste nieuwsbrief van 2022 is er weer. Na het jaar 2021 hebben we
een aantal zaken weer op de rit en wij willen jullie graag meenemen in het nieuwe seizoen met allerlei
mooie “Trekpaard” activiteiten.
Gelukkig zijn de beperkingen als gevolg van corona voorbij en kunnen wij jullie weer ontvangen bij
onze activiteiten.

Agenda tot juli:

In de nieuwsbrieven van vorig jaar en op de website hebben we uitgebreid verslag gedaan met mooie

• Zaterdag 26 maart voorjaarwerkzaamheden
- Perceel aan het Groenewegje (bij ‘s-Gravenpolder)

foto’s en filmmateriaal. Dit jaar gaan we er meer media bij betrekken zoals facebook etc. Ook de
kranten en tijdschriften zullen wij steeds voorzien van onze persberichten waarbij we opmerken dat
het echt nodig is onze website en facebook in de gaten te houden. Sommige activiteiten moeten soms

• Mei/juni hooiwerkzaamheden bij verschillende trekpaardhouders/Groenewegje

verplaatst worden in verband met omstandigheden.

• Zaterdag 21 mei open dag
- Open dag boerderij “Overduin” te Oostkapelle

Bijgesloten zit ook een verzoek om uw donatie, zou u daar aandacht aan willen geven?
Wij staan open voor meer informatie over het werk en leven tijdens de tijd toen er nog gewerkt werd

• Woensdag 20 juli Boerenlandrit
- Rit over het mooie eiland Tholen

met trekpaarden zodat we er ook van kunnen leren voor deze tijd. Wij willen in de toekomst nog
meer vanuit onze visie opereren en op meerdere plaatsen activiteiten organiseren en waar mogelijk
samenwerking aangaan. Zo willen wij de Oogstdemonstratie dit jaar op Schouwen-Duiveland organiseren en de Boerenlandrit op het eiland Tholen. Wij hopen ook met de andere erfgoedorganisaties
iets te ondernemen.
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Actueel:

Onze website www.trekpaarden.nl is vernieuwd!
Mogelijk heeft u het al opgemerkt, maar onze website is vernieuwd.
De voormalige website was technisch en inhoudelijk verouderd. Daarom hebben wij een nieuwe website gemaakt die beter aansluit bij deze tijd. Met een frisse uitstraling en indeling hopen wij dat u alles
kunt vinden op de website.
Bij het openen van de website start als blikvanger een korte film over de oogstdag van 2021 gehouden
op een perceel in Zoutelande.

- Verschillende (knol)gewassen ongeveer 0,26 hectare
- Luzerne ongeveer 0,2 hectare. Deze is in 2020 gezaaid en willen we dit jaar verschillende keren gaan
maaien.
Op zaterdag 26 maart willen we het perceel aan het Groenewegje bemesten en zaai- en poot klaar maken. Ook willen we op die dag de biologische aardappels poten en beginnen met het aanaarden.
Later zullen we op verschillende dagen het aardappelperceel met de aanaarder/vorentrekker bewerken om de aardappelruggen te maken en om het onkruid te bestrijden.
Houd de website goed in de gaten.
Alle activiteiten gaan definitief door als dit op de website en facebook staat vermeld.

Het mailadres info@trekpaarden.nl is net als de domeinnaam van de website ongewijzigd.
Wat is er veranderd?
De uitstraling: wij maken gebruik van nieuwe kleuren en foto’s.
Responsive: het ontwerp van de website is voor smartphone,
laptop en desktop beschikbaar
Blog toegevoegd: Hiermee kunnen we u op de hoogte houden van onze activiteiten.
In de navigatiebalk onder het kopje OVER willen we binnenkort nog aanvullende info plaatsen zodat u
meer te weten komt over de stichting. Ook zullen er nog leuke paarden-weetjes en andere informatieve
onderwerpen geplaatst worden. Op die manier willen we een brede groep, jong en oud, te bereiken.

Bijpraten
De oogstdagen zullen dit jaar worden gehouden op een perceel bij Burgh-Haamstede waar de tarweoogst zal plaatsvinden in augustus en aan het Groenewegje
bij ’s-Gravenpolder zullen er aardappeloogstdagen worden georganiseerd zodat
u mee kunt helpen oogsten. We willen
vroege- en middellate aardappelen telen.

Sponsoren

Onder het kopje FOTO’S zijn de activiteiten van de stichting per seizoen en per jaar weergegeven en
zijn zo voor iedereen makkelijk terug te vinden.

Dit jaar zijn we al druk bezig met een nieuw projectplan en hebben wij met behulp van de oud-voorzitter Joost Adriaanse een aanvraag gedaan bij de Provincie Zeeland. Wij zullen meer samen gaan werken
met andere erfgoed organisaties. Zij zullen ook een plek krijgen bij de activiteiten van de Stichting.

Voorjaarswerkzaamheden

Trekpaardhouders

Het voorjaarswerk gaat beginnen en we zijn al bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Het is de
bedoeling om op het perceel aan het Groenewegje bij de Zwaakse Weel het volgende te gaan verbouwen:
- Biologische aardappelrassen Vitabella en Levante, ongeveer 0,16 hectare.
De Vitabella pootaardappel groeit uit tot een smaakvolle vastkokende ovale aardappel die uitstekend
te bewaren is. Een groot voordeel van deze aardappels is dat deze zeer resistent is tegen de aardappelziekte Phytophthora. Het is een middenvroege pootaardappel en kan juli/augustus geoogst worden.
De Levante pootaardappel is een middenlaat ras en heeft een vrij kruimig kooktype. Ook deze pootaardappel heeft de gunstige eigenschap dat hij vrijwel resistent is tegen Phythofthora in het loof en zeer
sterk in de knol. Levante is een smaakvolle opbrengst topper en is goed te bewaren.

Op de pas gehouden vergadering hebben we met bijna alle trekpaardhouders de planning met de activiteiten voor dit jaar besproken. We zien er naar uit om elkaar met de paarden en werktuigen weer
op het land te zien!
Wij willen ook kleine activiteiten uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan het aanaarden van de aardappels,
het hooien en wieden. Via de website en Facebook houden wij u hiervan op de hoogte.
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