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Rekken, 5 maart 2019  
 
Beste bewoners van Rekken en omstreken, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. 
 
Datum  : woensdag, 27 maart 2019 
Tijd  : 19.30 uur 
Locatie  : Café Rotering 
Adres  : Oldenkotseweg 11, Rekken 
 
De agenda ziet er als volgt uit:  
 
1) Opening en welkom 

 
2) Mededelingen 
 
3) Jaarverslag 20181  
 
4) Verslag van de jaarvergadering van 28 maart 2018 2 
 
5) Verslag 2018 van de kascommissie 

 (het financieel overzicht 2018 ligt ter inzage voor de geïnteresseerden) 
 

6) Nieuw lid kascommissie  
 

7) Bestuurszaken 
a) Aftredend en herkiesbaar is: Irene Hagens 

 
8) Rondvraag 

 
9) Pauze 
 
10)     Startbijeenkomst Klompenpad  

 
  

                                                 
1 2 Het jaarverslag 2018 en het conceptverslag van de jaarvergadering 28 maart 2018 vindt u op de website www.info-
rekken.nl 
 

Lees ook op de site de laatste ontwikkelingen van project Aantrekkelijk Rekken 
 (www.info-rekken.nl/aantrekkelijk-rekken) 
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UITNODIGING 
 

Woensdag 27 maart 2019 
 19.30-20.00 uur Jaarvergadering Belangenvereniging (BV) Rekken 

 20.00 uur Startavond Klompenpad 
Locatie: Café Rotering in Rekken 

 
 
Houdt u van wandelen? Weet u leuke plekjes of mooie routes rondom Rekken? Help dan mee met het 
nieuwe Klompenpad in Rekken! Deze nieuwe wandelroute kan landschap, ecologie en cultuurhistorie 
beleefbaar maken voor bewoners en recreanten. Belangenvereniging Rekken en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan dit nieuwe Klompenpad ontwikkelen samen met bewoners. 
Doet u mee?  
 
Doe mee op woensdag 27 maart 2019 
U bent van harte welkom op woensdag 27 maart 2019. De avond begint om 19.30 uur met de jaarvergadering 
van Belangenvereniging Rekken. Aansluitend vindt om 20 uur de startavond van het Klompenpad plaats. 

 
Wat is een Klompenpad?  
Klompenpaden zijn wandelroutes in het agrarische landschap die zo veel mogelijk over onverharde paden lopen. 
De route maakt het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar. Lokale vrijwilligers zijn betrokken 
bij de ontwikkeling en het onderhoud van het pad.  
 
Werkgroep Klompenpaden  
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de 
Klompenpaden. Iedereen krijgt de kans om zijn kennis over 
oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en 
ideeën voor routes aan te dragen. Op kaarten kunt u aangeven 
welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden 
er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie 
die op deze avond verzameld wordt, dient als basis voor de 
route. Een werkgroep (waarvoor u zich op deze avond kunt 
aanmelden) bestaande uit bewoners en SLG gaat vervolgens 
aan de slag. Met als doel om een Klompenpad te realiseren 
waar u als bewoner van het gebied volop van kunt genieten en 
trots op kunt zijn.  
 
Graag tot ziens op 27 maart!  
 
Meer informatie  

Mocht u verhinderd zijn voor deze informatieavond maar heeft u 

wel belangstelling voor de klompenpadenwerkgroep? Voor 

vragen over deze avond of de werkgroep kunt u terecht bij 

projectleider Erik van Eek van SLG, via 

e.eek@landschapsbeheergelderland.nl of telefoon 026-3537444 

of 06 5094 7113 

Kijk ook op www.landschapsbeheergelderland.nl en 
www.klompenpaden.nl.ie voor info: www 

Zie voor info: www.klompenpad 
  

 
 
 
 


