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H.S.V. “De Schaopwas”  
 

Zomerwedstrijd 
Op zaterdag 10 juli a.s. vissen we de tweede wedstrijd van de nog resterende 

zomercompetitie.  

Zaterdag wordt er gevist in het Langenbosch bij Veendam.  

Vertrek om 05.30 uur vanaf Eetcafé Homan. 

Opgave voor donderdag 2 juli 20.00 uur bij Geert (261818) of Jarno 

(265756). 

 

Algemene ledenvergadering 
Onze algemene ledenvergadering wordt gehouden op 14 juli a.s. om 20.00 

uur bij Eetcafé Homan. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Notulen 11-03-2020 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Financieel verslag 2020 en Begroting 2021 

5. Verslag en verkiezing kascommissie 

6. Jaarverslag secretaris 

7. Bestuursverkiezing 

Bestuursvoorstel van 5 naar 7 leden 

8. Prijsuitreiking competities 2020 

Bij afwezigheid zonder geldige reden wordt een eventuele prijs aan 

de eerstvolgende in de einduitslag uitgereikt 

9. Competities 2021 

10. Schaopwas 

11. Klein Zwanemeer 

12. Jeugd 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

Voor meer informatie over de vereniging kijk op onze website, 

www.hsvdeschaopwas.nl of like ons op facebook. 

 

 

 

 

http://www.hsvdeschaopwas.nl/
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Op zoek naar Beenbreek 
 

Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zondag 18 juli om 10.00 uur een 

ochtendwandeling over het Schipborgsche diep en de omgeving bij het 

Siepelveen. De Nationaal Park gidsen vertellen verhalen over het Drentsche 

Aa landschap, de bijzondere natuur en met een beetje geluk zien we 

bijzondere planten zoals het Beenbreek in bloei. Aan dit plantje dankt het 

Siepelveen zijn naam. Hoe en waarom krijg je te horen tijdens de excursie. 

 

Deelname is gratis en aanmelden is verplicht. Na afloop van de excursie 

wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden 

worden niet toegelaten tijdens de wandeling. 

  

Startplaats: Parkeerplaats restaurant Drentsche Aa, Ruiterweg 2, 9469 PN 

Schipborg 
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Fietsexcursie biodiversiteit in de agrarische sector 
 

Nationaal Park Drentsche Aa fietsexcursie op zaterdag 10 juli i.s.m. 

Agrarische Natuur Drenthe.  

Sinds enkele jaren is de coöperatie Agrarische Natuur Drenthe (AND) in 

Rolde gevestigd. De AND spant zich in om de biodiversiteit en de 

duurzaamheid in de agrarische sector te vergroten. Via projectsubsidies 

worden de deelnemende bedrijven gestimuleerd om maatregelen te treffen 

voor weide- en akkervogels en voor soorten die afhankelijk zijn van poelen, 

ruigtes, houtwallen en bosjes.  

De fietsexcursie van ± 25 km begint om 09.30 uur met een korte presentatie 

en een kop koffie, aangeboden door de AND. De fietstocht gaat langs 

zichtbare AND-maatregelen in de omgeving van Anderen, Eext en Rolde. 

Onderweg brengen we een bezoek aan een van de deelnemende 

boerenbedrijven.  

Aanmelden is verplicht en kan in de Agenda op de Nationaal Park 

website: www.drentscheaa.nl. 

 

Eigen fiets meenemen. Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

 

 

  

http://www.drentscheaa.nl/

