Stichting Landgoed
de Gortmeule
In 2015 vroegen wij ons als gezin af (Ton, Fien, Silvia en Johan) hoe nu verder met
de boerderij en de camping en alle andere activiteiten. Deze bijzondere plaats
verdient het om behouden te blijven en vooral op de manier zoals Ton en Fien dat de
afgelopen 40 jaren hebben gedaan, namelijk met Hart en Ziel en met de liefde voor
de Natuur en de Cultuur-Historische normen en waarden.

Dit resulteerde in 2017 tot
de oprichting van de Stichting.
Zij heeft als belangrijkste doelen:
•

•

•

•

het behoud, onderhoud en
ontwikkeling van het landgoed
gebaseerd op natuurlijke
uitgangspunten
het behoud, herstel en ontwikkeling
van cultuurhistorische- en
natuurwaarden van de omgeving
van het landgoed
het ontwikkelen en uitdragen van
het natuurlijke gedachtegoed en
uitvoering daaraan te geven in de
meest brede zin van het woord,
zoals educatie, toeristische en
recreatieve activiteiten, productie
en verkoop van groenten, fruit
en andere agrarische producten
alsmede ontwikkelingen en behoud
van ambachtelijke werkvormen
(zoals inmaken van groentes,
bakken in bakhuuske, etc.
de Stichting dient het algemeen
belang en heeft geen winstoogmerk.

Hoe werkt dat dan met die
Stichting en wat gaat ze doen?
De exploitatie van de boerderij, de
camping en het onderhoud van het
landgoed wordt nu gedaan door Ton
en Fien. In de loop der tijd worden de
werkzaamheden stap voor stap en
gefaseerd door de Stichting overgenomen.
Op deze manier krijgen Ton en Fien de
kans een nieuw ritme in hun leven te
creëren én een overgang naar een nieuwe
generatie rentmeesters vorm te geven.

Gaat de Stichting dan ook
nieuwe dingen doen?

Werkzaamheden
Stichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snoeien
klussen
grasmaaien
schilderen
blad harken
groentetuin
hout zagen en kloven
schoonmaak
inmaken van groente
helpen bij rondleidingen
leren broodbakken in
het bakhuuske

Ja, dat zal zeker gebeuren. Maar het
uitgangspunt hierbij is, dat het op een
natuurlijke manier gebeurt. Met andere
woorden, dat het geen inbreuk maakt op
het bestaande en tóch een waardevolle
uitbreiding is van de activiteiten. Een
concreet voorbeeld zou kunnen zijn dat
een groep mensen tegen betaling een
middag komt om onder begeleiding zelf
brood te bakken in het Bakhuuske.

Kan ik een bijdrage leveren
aan de Stichting?
Ja, dat kan, bijvoorbeeld door mee
te helpen als vrijwilliger bij veel
voorkomende werkzaamheden.
Maar ook financieel: je kunt een donatie
doen (eenmalig, periodiek), een schenking
of gift maar ook een legaat.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.
Stichting Landgoed de Gortmeule - Gortmolenweg 19, 5961 NX Horst
T: 077-3982552 - E: bestuur@gortmeule.nl

