
Neem zeilles

 Een spetterende campagne kost geld,
maar levert u ook wat op! 

Dit is de tweede sponsoraanbieding van Water Natuurlijk Rijn en IJssel. 
Met deze sponsoractie steunt u onze campagne, waarbij uw bijdrage ons 
een dienst waard is! Ook beschikbaar voor niet leden.

Wij bieden aan:
– een vakantiewoning in Didam of Ruurlo;
– zeilles in de Rhederlaag in een Laser, Opti of Pico;
– groene energie via LochemEnergie;
– een excursie bij Zieuwent, Almen, Arnhem, Velp of Duiven;
– NIEUW een prachtig boek over 1 vierkante kilometer landschap;
– NIEUW 2 klusjesmannen voor elke klus;

en u steunt de campagnekas.

Nadere informatie treft u op de volgende bladzijden aan.

Uiteraard is iedere bijdrage welkom, u kunt uw gift storten op 
NL81 TRIO 0784814619 t.n.v. Pieter Minderhoud m.v.v. 'bijdrage WRIJ'.

Een hartelijke groet namens de lijst Water Natuurlijk Rijn en IJssel,
Antoinet van Helvoirt, lijsttrekker en Thijs de la Court, lijstduwer.

@ntoinethelvoirt 
@ThijsdelaCourt
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Zeilles
Altijd al willen zeilen? Dan is dit uw kans, voor jong en oud. Onder leiding van Ellenus Venema 
wordt u op de Rhederlaag de kneepjes van het zeilen bijgebracht. Er zijn 3 typen boot beschikbaar: 
een Laser, Opti of Pico. Het wordt vast een onvergetelijke ervaring.

Richtbedrag: €50 euro voor 2 uur zeilles, minder mag, maar meer is ook welkom
Contact: Ellenus Venema, M ellenusd66@gmail.com

Stap over op groene energie
Woont u in de gemeente Lochem, dan kunt u overstappen op groene energie tegen een leuke 
korting. Dat kan via de lokale energiecoöperatie LochemEnergie. Als u een jaarcontract neemt voor 
stroom en gas dan ontvangt u jaarlijks een korting van €75. Daarvan betaalt u het lidmaatschap van
LochemEnergie (€25,50), doneert u minimaal €25 aan Water Natuurlijk en houdt u er zelf €25 aan 
over. LochemEnergie doneert daarbovenop €10 per nieuwe klant aan Water Natuurlijk.

Nadere informatie is te vinden op www.LochemEnergie.net.
Richtbedrag: minimaal €25 per nieuwe klant (plus €10 van LochemEnergie)
Contact: Marc Mobach, M marc.mobach@lochemenergie.net, T 06-2220 1628

Doe mee met een excursie.
Er worden meerdere excursies aangeboden waar u aan kan deelnemen. Deze worden gehouden op
11 maart 2015. Uw bijdrage is vrijwillig en u mag de hoogte zelf bepalen. 
1. Anton Stortelder vertelt u alles over het prachtige landschap rond het kerkedorp Zieuwent.

Contact: Anton Stortelder, M anton.stortelder@wur.nl
2. U kunt op eigen verzoek een excursie aanvragen naar de sprengenbeken bij Velp of de Berkel 

bij Almen.
Contact: Karin Otermann, M karin@citaat.nl

3. De zandheuvels en het water van Arnhem zijn een apart stel. Daar kan Frank Maasland u alles 
over vertellen.
Contact: Frank Maasland, M voorknarf@hotmail.com

4. Eduard Schilling weet alles over het zuiveren van rioolwater en laat u dat proces in Duiven zien.
Contact: Eduard Schilling, M schilling123@hotmail.com

Richtbedrag: vergoeding voor aangevraagde wandelingen en fietstochten: € 5,= per persoon van 
12 jaar en ouder. Met een minimum van € 30.

 Help ons aan een spetterende campagne !
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Heb je hulp nodig bij een klus in of om je huis? En wil je op deze manier bijdragen aan de 
verkiezingscampagne van Water Natuurlijk? 
Huur dan nu 'Ed en Willem Bever' in! 
Achter het Klussenbedrijf 'Ed en Willem Bever' zitten de twee leden van Water Natuurlijk uit 
Gorssel: Marc Mobach en Arne Greven. Beide met handige handjes. Zij stellen hun vrije tijd 
beschikbaar om bij jou te komen klussen. (Bijna) alle klussen worden aangepakt: tegelen, gipsplaten
monteren, radiator plaatsen, stopcontact verleggen enzovoort. Maar ook kippenhok timmeren, 
snoeiwerk, schilderen, verhuizen, haardhout hakken. Er zijn maar een paar voorwaarden:
– beide klussers worden samen ingehuurd
– het is maximaal 1 dag werk
– er wordt BINNEN koffie en thee gedronken mét een koekje
– bij voorkeur in het weekeinde
– garantie tot de deur.

Kosten: 2 man samen €30 per uur, exclusief materiaalkosten. De hele opbrengst gaat naar de 
campagnekas van Water Natuurlijk.
Contact: Marc Mobach, M marc.mobach@lijbrandt.nl, T 06-2220 1628

Arne Greven, M arnegreven@upcmail.nl, T 0575-843 869

Een vierkante kilometer landschap bij Dreischor
Het boek ‘Venster op Dreischor’ richt zich op de beschrijving van één vierkante kilometer landschap
aan de rand van Dreischor. Het project wil de grote diversiteit in de betrokkenheid van mensen 
illustreren. Het is verrassend om te zien hoeveel informatie in zo’n klein stukje landschap besloten 
ligt. In het boek staat de mens centraal. Het project probeert de doorleefde kennis van de lokale 
bevolking te integreren met de specialistische kennis van wetenschappers. Iedereen heeft zijn eigen
perceptie en vertelt zijn eigen verhaal. Elke willekeurige kilometer – binnen Nederland, maar ook 
daarbuiten – kan voor zo’n benadering in aanmerking komen. Zo’n stukje landschap staat niet op 
zichzelf, maar heeft relaties met de omgeving, niet alleen op Schouwen-Duiveland, maar over de 
hele wereld. 
Uitgever: Fontaine uitgevers, Hilversum

Kosten: nu €20 ipv €29. 
Volledige aankoopbedrag komt ten goede aan campagnekas.
Nadere informatie: M anton.stortelder@wur.nl
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Huur een vakantiewoning
In Didam en Ruurlo zijn in de maanden januari en februari en maart vakantiewoningen beschikbaar 
voor een week, weekend of midweek. Hieronder treft u nadere informatie aan over de 
huurwoningen.

Vakantiewoning in Didam

Vakantieverblijf Foxheuvel ligt in gemeente Montferland in de streek de Liemers. Dit ligt tussen de 
Veluwe, de Gelderse rivieren en de Achterhoek. Het gebied wordt begrensd door de IJssel, de 
Oude-IJssel, de grens met Duitsland en de Rijn. In deze streek is er nog volop agrarische 
bedrijvigheid.
U kunt genieten van een schitterende omgeving aan de rand van bos- en recreatiegebied de 
Nevelhorst.
De vakantiewoning bestaat uit twee aparte wooneenheden die ook gezamenlijk te huur zijn. Per 
appartement is plaats voor 6 personen. Als u met 8 personen komt, dan is hiervoor naar eigen 
keuze een slaapbank in de woonkamer ter beschikking of kunnen er eventueel logeerbedden 
bijgeplaatst worden (zonder meerprijs). Het verblijf is op basis van zelfverzorging.

De vaste lasten bedragen €150 voor energie en schoonmaak, de hoogte van de huur is door uw 
zelf te bepalen en gaat naar de campagnekas.

Nadere informatie is te vinden op www.foxheuvel.nl
Richtbedrag: minimaal €100 voor een week, weekend of midweek (naast de vaste lasten van €150)
Contact: Antoinet van Helvoirt, M aehvanhelvoirt@hetnet.nl, T 06 2291 3722
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Huur een vakantiewoning
In Didam en Ruurlo zijn in de maanden januari en februari en maart vakantiewoningen beschikbaar 
voor een week, weekend of midweek. Hieronder treft u nadere informatie aan over de 
huurwoningen.

Vakantiewoning in Ruurlo

Deze vakantiewoning ligt in het bos op camping de Bremstruik te Ruurlo. Het is een nieuwe woning
(2014) geschikt voor 4 tot 6 personen. De woning is heeft 3 slaapkamers voor 2 personen en is van 
alle gemakken voorzien, zoals badkamer met ligbad, tv, dvd inclusief een collectie films en een 
goed gevulde boekenkast.

Het buitengebied van Ruurlo biedt uitgebreide recreatiemogelijkheden. Er zijn drie fietsen 
beschikbaar om het mooie gebied te verkennen. Bent u golfliefhebber, de golfbaan ligt op 4 
kilometer afstand en er zijn 2 golfsets aanwezig.

Normale huurprijs bedraagt tussen de € 450,- tot 650 per week afhankelijk van het seizoen. De 
vaste lasten bedragen €65 voor de eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken. 
Toeristenbelasting is niet inbegrepen. De hoogte van de huur mag u zelf bepalen en gaat direct in 
de campagnekas.

Nadere informatie is te vinden op
Richtbedrag: minimaal 100 euro voor een week, weekend of midweek (naast vaste lasten van €65)
Contact: Eric Heersink, M  eh@bakerware.nl , T 06 5535 6797
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