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Rekken, 14 maart 2018  
 
Beste bewoners van Rekken en omstreken, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Datum  : woensdag, 28 maart 2018 
Tijd  : 20.00 uur 
Locatie  : Den Hof 
Adres  : Lindevoort 14 in Rekken 
 
De agenda ziet er als volgt uit:  
 
1) Opening en welkom 

 
2) Mededelingen 
 
3) Jaarverslag 2017 1  
 
4) Verslag van de jaarvergadering van 29 maart 2017 2 
 
5) Verslag 2017 van de kascommissie 

 (het financieel overzicht 2017 ligt ter inzage voor de geïnteresseerden) 
 

6) Nieuw lid kascommissie  
 

7) Bestuurszaken 
a) Aftredend en herkiesbaar is: Diane Kuenen 
b) Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Esther Kimmels en Lotte Roos 

 
8) Rondvraag 

 
9) Pauze 
 
10) Klompenpaden: Wandelen over boerenland – Erik van Eek, Stichting Landschapsbeheer Gelderland
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 Het jaarverslag 2017 en het conceptverslag van de jaarvergadering 29 maart 2017 vindt u op de website. Heeft u geen 
computer? Dan kunt u een exemplaar ophalen bij Den Hof of bij de Dorpsböke. Desgewenst kunt u het opvragen bij 
Herman Aarnink: (0545)431641. 
 

http://www.info-rekken.nl/


 

Meer informatie op www.klompenpaden.nl 

Het Klompenpad: wandelen over boerenland 
 

Klompenpaden staan garant voor de mooiste wandelingen over landgoederen, herstelde historische paden en 
dwars door boerenland is er genoeg te ontdekken en beleven. Wandelaars kunnen via deze paden genieten van 
frisse lucht, rust en de streek. Inmiddels zijn er meer dan honderd Klompenpaden gerealiseerd in de provincie 
Utrecht en Gelderland. In 2017 is het eerste Klompenpad in de gemeente Berkelland gerealiseerd, het 
Boereneschpad in Noordijk. De gemeente Berkelland heeft aangegeven mee te willen werken aan realisatie van 
een tweede Klompenpad. Dit biedt kansen om ons prachtige dorp en de omgeving van Rekken op de kaart te 
zetten en een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie.  
 
Hoe werkt het? 
Het begint met een lokaal initiatief voor een pad, bijvoorbeeld van een gemeente, een vrijwilligersgroep, een 
agrarische natuurvereniging of een groepje boeren. Dat idee komt bij Landschap Erfgoed Utrecht of Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland terecht. Vervolgens wordt onderzocht of er draagvlak is bij andere partijen, zoals 
Provincie Gelderland, het Waterschap, gemeente, particuliere grondeigenaren, historische kringen enz. Als dat 
zo is wordt in goede samenwerking met deze partijen het Klompenpad ontwikkeld. Alle Klompenpaden worden 
ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers en ook na realisatie onderhouden door vrijwilligers. Door op deze 
manier bewoners actief te betrekken bij de Klompenpaden en het boerenlandschap weer toegankelijk te maken 
hopen we bij te dragen aan de in stand houding en verbetering van een mooi  landschap. 
 
Meer weten? 
Graag vertellen we u meer over Klompenpaden tijdens de jaarvergadering  van de Belangenvereniging Rekken 
op: 

woensdag 28 maart 2017 in Den Hof, Lindevoort te Rekken 
 
Op deze avond zal Erik van Eek van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland – de makers van Klompenpaden – 
een presentatie verzorgen.  
 
Graag zie we u de 28e, want om van lokale initiatieven in Rekken een succes te maken hebben we u nodig! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Belangenvereniging Rekken 
 
P.S. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar toch geïnteresseerd zijn of een bijdrage willen 
leveren aan Klompenpaden stuur dan een mail naar info@info-rekken.nl met uw naam en contactgegevens.  
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