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Het Drentse Landschap
Uw aandacht en beschermr
méér dan waard

{Ëlí
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In Drenthevind je nog échte stilte

en kostbare natuur le vindt er

plekjes om even weg te dromen,

uitzichten om nooit te vergeten en

alle ruimte voor stevige wandelingen

metvrienden en faDihe Help ons

de natuurvan Drenthe te beschermen

Voor slechts twee euro per maand

helpt u mee om het uniel<e Drentse

landschap te behouden En prohteert

r ?élÍ o.l.v-n tèlvin voör.lèI.,n

Natuur en landschap zijn nw a@dacht en

beschermins meer dan waèrdl ook voo.
onze l<inderen en ldeinlonderen zodat zii
er ook in de toeLonst van lonnen bliiven

Mede darn<zlj de steun van haa bescher-

mèrs beheert Het Drentse Landschap op
dit moment 85oo hectare unieke Drentse

natuur. op allerlei plaatsen ln Drcnthe
hèbbèn we nieuwe mtuur gemaakt.

u als beschermer helpt ons alle moselijl<e

zorg ae onze teEeinen te besteden. we
nodigen u Ereg uit om ze zelí te komen
bekijl<en. Het Drentse Landschap heeft
ook de zorg over enlele hondeden DreÈtse

monumenten: hunebedden, oude kerken,

adellijke huizen en boerderijen ze horen
tot het waardevolste er{goed van DrenÈe
We restaureren onze monumenten en
geven ze weer een nieuwe toeLómst.

Dit doen wij met uw steun
-, We kopen natuurgebiedën en beheren

zezogoed mogeLijkom de natuurde Íuimte

I We proberente tèren van hoedemënsen

vroeger in Drenthe met het tandschap

omgingen.

, We hetpen bijhet reddenvan met
uitsteruen bedreigde historische rassen,
zoats het Schoonebeker heideschaap.

-a Wezettèn ons invoorhetbehoud van

het Drentse erfgoed. we kopen historische
gebouwen en restaureren ze.

-t omdat de natuur ervoor iedereen is.
doenwe eraltes aan de mensen ervan te



la, rk word
beschermer
van Het
Drentse

Landschapl

Aan metd ingskaart
MUn bljdrage is

€ 17,50 (mlnlm!m perjaar)

vut uw aanvultende gegevens in op de achterkantvan doze kaart.

Witt Lr ons machtigen? Vu I dan de onderstaande ínachtiging in.

Hoger, nametijk € perlàar

€2,00 permaand (minimurn, atteen ncasso)

HogeÍ maandincasso, nametljk €

Beschermer voor het leven €
(eenmalig; mlnimum€400)

Ats beschermer steunt u
Het Drentse Landschap
-t Vier keer per jaar krij6 u aLs beschermer
ons Kwartaalbtad gratis in de bus.ln het
blad staan reportagos overonze natuur
gebied€n sn monumenten. Verder bijzondere
verhaten overplanten en dieren, p.achiige
fotografie an uitneem bare wand elrouies

-t Er is veelte doen, óók voorde kinderen.
Er is een speciate agenda met (kinder)

-t Even bijkomen op een prachtig ptekje

in de natuur? Bijhet hurenvaneenvakartiè
woningvan Het Drentsè Landschap krijgt
u a{s beschermer speciale kortingen.

t Aantrekkelijke kortingen op wandet-
en fietsg,dsen. Kijk in onzewebshopvoor
nogveel meer ideeèn. Ook als u op zoek
bent naar een bijzo.der cadeautje.

{ U profiteeÉ ookvan de voordeten
die de beschermervan deoverige elf
provinciate Landschappen biedèn.

, En het betangrijkste:u, Lrw gezin en
uwvdénden zijn attijd van haÉewelkom
in onze natuurgebiedenl

Doortopende machtiging SEPA

Hiermee geef iktoestemmingaan de hieronder genoemde

lncassart om betaUng€n altomatisch van mijn rekening af te

Stichtlng Het Drentse Landschap
Postbus 83, 94OO AB As6en, Nsd€rtand
NL74ZZ4l01 7316000 (incassant lD)

, donatie + relatienummer (wordt dooÍ de stichtins lnEryuLd)

Door ondel1eken ngvan dit forÍnulier:
. Machtigikde ncassant om doortopende lncasso opdíachten te

sturen naar mijn bànkom van Ínijn rekenlng afte schrlven.
. Verleen iktoéstemm ngaan rnijn bankom doortopend esn bedrag

van mijn rekening aÍte schr.lven wegens donatie.



Een erfenis om zuinrg op te zijn
DentÀe heeÍt prachtige natuu Ma
Drenthe is méér dan natuu alleen.

Het landschap is óók duideLjk mensen
werk. Genèraties Drenten bouwden hh
boerderiièn. huizèn, ke <en en hotens
Hun eígoed hoort net zo soed bij Drenthe

VijÍduizend jaa seleden beson het net
de hunebedden. Het Drentse Leds.hàp
heeÍt op dit moment de zorg voór de helft
ve de Drèrtse hunèbèdden we heLbeÍ
een àatàl piachtiae oude huizen v@
stand: zoals De Havixhorst bij De wijk,
oldensaerde i! Dwinseloo en Ter

Hasouwe bij Peize Mu óoL piepldeine

boerdeíjties, wut die horén net zó góèd

biions Drentsè lddschap Eèn eíenis óm
zuirig óp te zijn. Mèt respect voor het
verleden en oosvoor de toekomst.

Omdat we het fijn vi
u beschermer van H

Landschao wordt...
Als ! zich ru met de bór opgèeft als
beschermer van Het Drentsè Làndschap,

tigt ereen welko m stpakket voor ! klaar.
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et Drentse

q.;
ri9

E,rdDe&,rn&r'rr

*..Ft- ir r,r ,r )


