'I{oek Madestein'van de grond
Donderdag 16 februari hield
de stichting'Hoek Madestein'
onder' grote belangstelling
een voorlichtingsavond over
het behouden van Hoeve Biidorp, de hobbytuinen en de
heemtuin vodr Loosduinen.

per jaar bedragen (exclusief personeel) en er zijn ruim Sooo flyers in
de bus gedaan om sponsors te wer-

ven. Met nadruk wordt vermeld
dat de toegezegde bedragen (minimaal C ro,oo) alleen worden geïnd

bij

de toezegging van de gemeente

dat de stichting daadwerkelijk het

Door Frits uan Gaans

beheer krijgt over het gebied.
Een'Vriend' van Hoek Madestein,
betaalt € z5,oo per jaar en wordt

bereid verHaard om die klus te
klaren. Andere inkomsten kunnen
worden gegenereerd uit het houden
van workshops, educatie, lezingen,
kinderfeestjes en lichte horeca.
Het bestuur is nu op zoek naar
wijwilligers die kunnen helpen om
een financiële administratie op te
zetten, mee willen werken in het
secretariaat en aan de organisatie

van evenementen en publiciteit.
En later mogelijk de verzorging
is contact met eventuele partners 'Vriendendag'. Bedrijven kunnen van de dieren of de kruidentuin.
zoals Museon en de knaagdieren- sponsor worden en krijgen een Wanneer u meer een ideeënmens
en konijnenopvang Het Knagertje. vermelding op een sponsorbordbij
bent kunt u ook plaats nemen in
Het Knagertje is al op zoek naar de ingang. Ook een dier adopteren een van de werkgroepen.
een andere ruimte en brengt ook behoort tot de mogelijkheden.
Waarschijnlijk gaat öp r maart de
de nodige expertise mee.
De gemeente streeft naar een website in de lucht (www.hoekma:
Zuid-Hollands Landschap heeft 'warme' overdracht, wat betekent destein.nl) met alle informatie. De
belangstelling voor de heemtuin er een symbolisch bedrag wordt bedoeling is ook om een nieuwsen enkele bedrijven hebben hun gewaagd voor de overname. Er is brief uit te brengen.
Hét bestuur is voortvarend te werk
gegaan met een bedrijfsplan en er

medewerkiqg al in ppktijk gebracht. Doelstelling van de stichting is onder andere behoud van
de dieren in de hoeve en van de

hobbytuinen. De mensen die nu
de hobbytuinen bewerken betalen
een klein bedrag per jaar en dat
zal zo blijven. Er zal hulp van buiteuaf moeten worden ingeroepen
omdat Omnigroen zich volledig terugtrèkt. De gemeente heeft toegezegd dat de stichting bij een goed

bedrijfsplan de voorkeur krijgt
vóór de overige gegadigden. De

exploitatiekosten zullen C 55.ooo

uitgenodigd voor de jaarlijkse

wat achterstallig onderhoud, maar
diverse bedrijven hebben zich al

