
Verslag bezoek Camping ‘t Klaverblad 

Op dinsdag 29 september heeft het bestuur van Plaatselijk Belang, net als voor-  
gaande jaren, samen met het College van B&W een bezoek gebracht aan 
Camping ’t Klaverblad.  
We werden verwelkomd in de kantine met koffie/thee 
en cake door de eigenaren Bert en Gerrie Hulsbergen. Na een toelichting/uitleg 
Over het ontstaan van de camping en over de eisen die een kampeerder heden ten 
dage stelt aan een camping, (een camping zonder Wifi kan eigenlijk niet meer in 
deze tijd),werden we rondgeleid over de camping, mochten we de toiletgebouwen 
bezichtigen en volgde er een uitleg over het moderne kassa-systeem. Een mooie 
camping met een prachtige visvijver. Na afloop was er voor de liefhebber nog een 
echt boeren-schepijsje, aangeboden door de gastvrouw. Al met al een interessant 
bezoek. Wij danken de familie Hulsbergen voor hun gastvrijheid. 
 

’s Avonds tijdens de jaarvergadering namen Wim Esselink en Kitty Ubbink 
afscheid van het bestuur. Wim Esselink heeft sinds 2008 de functie van 
secretaris vervuld en Kitty Ubbink was sinds een jaar algemeen bestuurslid. 
Beiden ontvingen als afscheid een bos bloemen. 
Wim en Kitty, nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet! 

 
Gelukkig meldden zich 2 nieuwe bestuursleden, te weten Jos Holterman en Patrick Brinkhof. In een 
tijd dat vele besturen moeite hebben om bestuursleden te vinden, mogen wij ons gelukkig prijzen. 
Jos en Patrick, veel succes gewenst! 
 
Onkruid was dit jaar een hot-item. Er werden foto’s getoond van plekken in Den Nul, waar het 
onkruid welig tiert. Een gevolg van de bezuinigingen van de gemeente. Voorzitter Jan Scholtens roept 
de aanwezigen op om gezamenlijk een opruimactie te organiseren. Koffie en thee zal verzorgd 
worden door Plaatselijk Belang. Slechts enkelen zijn bereid hieraan mee te doen.  
Vooral het trottoir op de hoek Holstweg/Kastanjeweg geeft irritatie. Het is namelijk overwoekerd 
met onkruid. Plaatselijk Belang heeft hierover overleg gehad met de gemeente hoe dit aan te 
pakken. Het plan is om in deze bocht het trottoir te vervangen door gras. Het gras zal dan door de 
gemeente worden gemaaid. Vanuit de zaal komen ook tegengeluiden, niet iedereen ziet dit plan 
zitten. Plaatselijk Belang heeft even uitstel gevraagd bij de gemeente en is wederom in overleg met 
de gemeente hierover. 
Na de pauze waren er de volgende sprekers: 

 Petra Streng van ROVA over de actie “Mooi Schoon”, en vooral over hoe je je leefomgeving 
schoon kunt houden.  

 1000-ogen project door wijkagent Dolfien Posthoorn. De politie vraagt burgers mee te kijken 
en elkaar te informeren via WhatsAppgroepen. Nader informatie hierover binnenkort in onze 
nieuwsbrief. 

 Guusta Zuurbier en Diana Pannekoek over de toekomst van de school De Holsthoek. 
Binnenkort wordt er een klankbordavond georganiseerd over het behoud van de basisschool. 

 Hans Lagcher over de stand van zaken van het glasvezelproject SallandGlas. Cogas wordt de 
nieuwe partner voor de realisering tegen geringere kosten dan het eerste plan. 

 Wethouder Blind over het “omgekeerd inzamelen”, dat binnenkort van start zal gaan. Een 
andere manier van afval inzamelen, met als doel minder afval aan te bieden. 

 Jankees van Maldegem over het platform Duurzaamheid. 

 
Er waren deze avond ongeveer 70 personen aanwezig. Wederom een prachtige opkomst.  
Daar doen we het voor, zonder u kunnen we niet! 

 

 


