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STEENDEREN-- Werkgroep Akker
randen van Het Steenders Land
schap doet een oproep om in ac
tie te komen voor de patrijs. Het
Steenders Landschap (HSL) en de
Wildbeheereenheid Steenderen
(WBE) willen zorgen dat de patrij
zen die nu nog ‘de stakkers van de
akkers’ zijn straks ‘de helden van
de velden’ zijn.

