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Beste leden van Hooltwark
De zomer loopt op zijn eind en de herfst komt er aan….
Hierbij de volgende nieuwsbrief met nieuws, met verslagen van wat er gebeurd
is en met voorlichting en ideeën.

Vooraankondiging ALV 2021
Gezien het verloop van de corona pandemie en wat er weer mogelijk is om bij
elkaar te komen, heeft het bestuur van Hooltwark besloten om binnenkort een
Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.
Natuurlijk binnen de dan geldende restricties!
U krijgt hier binnenkort nader bericht over.

Hoe kunnen we het gebruik van glyfosaat terugdringen…..?
Zoals bekend is er nogal wat discussie rond het gebruik van glyfosaat.
De bekendste is wel het glyfosaat wat gebruikt wordt om in het voorjaar
sommige groenbemesters dood te spuiten, bijvoorbeeld Italiaans raaigras.
Om de hoeveelheid glyfosaat terug te dringen hebben de Gemeente Hof van
Twente, Marke Lokaal en Teun Jan Roeterdink het idee bedacht om rogge te
verbouwen en dit te gebruiken voor groenbemester in plaats van Italiaans
raaigras. Omdat in de regel het Italiaans raaigras wordt afgemaaid en
doodgespoten in het voorjaar.
Deze rogge kan afgemaaid worden en ondergewerkt en hoeft niet dood
gespoten te worden. Dat heeft 2 voordelen: het zorgt zo voor meer organische
stof en voorkomt dat we gele akkers krijgen ten gevolge van het doodspuiten.
De rogge is nu geoogst, is gecertificeerd en NAK gekeurd en kan worden
toegepast als groenbemester, maar kan ook geoogst worden voor het zaad.
De rogge is te koop en is dus beschikbaar om te zaaien en kan voor een speciale
prijs worden aangeboden!
Bij belangstelling graag contact opnemen met Teun Jan Roeterdink.
Ook bij vragen rond het zaaien?? Bel Teun Jan!
Teun Jan Roeterdink

via mail
TDJRoeterdink@hotmail.com
telefonisch 06-302 112 52
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Akkerranden in de Hof van Twente
Samen met de Kerngroep Groen organiseert Hooltwark eind september een
fietsroute voor de gehele gemeenteraad van gemeente Hof van Twente.
Hierbij wordt aandacht besteed aan de ingezaaide akkerranden maar ook aan
andere ‘groene’ zaken:
- groene omgeving van school ODBS Elserike
- het beheer van de bermen in en door de gemeente
- ‘Verbindend groen’ in Stokkum: een initiatief van inwoners van Stokkum
- Machtig Mooi Markelo Zoemt

Iedereen-een-boom
De subsidie regeling van de provincie in het kader van de actie
“Iedereen-een-boom” is opengesteld.
Zie voor bijzonderheden op de betreffende site:
https://www.iedereeneenboom.nl/nieuws/43/bomensubsidie-van-provincie-overijssel-gaat-weer-open

Wilt u daar aan meedoen? Wij bieden u graag ondersteuning!

