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Cursus fruitbomen snoeien
start in januari
Fruitbomen hebben snoeionderhoud nodig.
Heeft u (hoogstam)fruitbomen en weet u niet
hoe deze gesnoeid moeten worden? Natuuren Milieuvereniging Groentje organiseert een
korte cursus snoeien. Deze begint met een
theorieavond op woensdag 29 januari en een
praktijkochtend op zaterdag 1 februari. Later
volgen nog twee dagdelen. De cursus wordt
gegeven door een bomendeskundige van
Landschapsbeheer Gelderland. De deelname
kosten zijn € 20,-. Groentje wil het landschap mooi en gevarieerd houden. Hoogstamfruitbomen verfraaien de omgeving.
Daarom stimuleert Groentje de aandacht voor
fruitbomen via onderhoud, nieuwe aanplant
en cursus.

Wilt u meedoen? Voor meer informatie en
aanmelden kunt u contact opnemen met
Marten Muller, tel. 038-3765586, e-mail
m.muller@upcmail.nl.

Advies en hulp bij fruitbomen
snoeien

Fruitbomen hebben snoeionderhoud nodig.
Weet u niet hoe dat moet of bent u zelf niet
meer in staat om het snoeiwerk te doen?
Neem dan eens contact op met onze

werkgroep
landschapsonderhoud.
Deze
werkgroep biedt al vele jaren advies en hulp
aan particulieren in de gemeente Oldebroek.
Snoeien is nodig anders krijgen de bomen
veel te veel takken en ‘groeien dicht’. Binnen
in de kroon komt te weinig licht en de bomen
blijven vochtig. Dan ontstaan gemakkelijk
schimmels en ziekten. Ook schuren de takken
tegen elkaar en dat geeft beschadigingen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marten Muller, tel. 0383765586, e-mail m.muller@upcmail.nl.

Zwerfvuil ruimen in maart
Samen met een groot aantal leerlingen van
het Agnieten College houden we op
vrijdagmiddag 14 maart een opruimactie. We
lopen in groepjes door Wezep en
Hattemerbroek. Her en der zullen dan
gemeentelijke containers klaar staan om het
zwerfvuil in te doen.
Stoort u zich ook aan het zwerfvuil? Doe mee
met deze nuttige, concrete maar ook
gezellige actie. Het zou leuk zijn als met elke
groep leerlingen een paar volwassenen
meegaan. Aanmelding bij Alida Bosma; tel.
038-3760804; email: alida@bosma-otten.nl.

Nieuwjaarswens
Wij wensen u een gezond,
groen en duurzaam 2014!

Snertwandeling Hattemerbroek
Op 30 december 2013 organiseerden
Groentje en Nagelhout uit Hattemerbroek
voor de 5e keer een snertwandeling in de
omgeving. Met een lekker zonnetje er bij en
een frisse wind gingen 60 enthousiaste
deelnemers op stap in het gebied
Vuursteenberg en Molecaten. Gidsen Dick en
Freek van de Graaf namen elk 30 wandelaars
mee om onderweg iets te vertellen over de
omgeving. Onderweg werden ze verrast door
de midwinter-hoornblazers “de Vlijt” uit
Wapenveld. Deze wisten prachtige klanken
het bos in te blazen.

iedereen zich te goed doen aan heerlijke
oliebollen en snert van de heer Toebast.
In april 2014 staat er een voorjaarswandeling op de planning van het Groentje.

Wandelen Nacht van de Nacht
Op 26 oktober 2013 organiseerde Groentje
een avondwandeling op de Wezepse Heide.
Toen was de zogenaamde Nacht van de
Nacht met allerlei activiteiten door het hele
land in het duister. Jaarlijks wordt daarmee
de aandacht gevestigd op het belang van een
donkere nacht, die nu veelal verstoord wordt
door de grote hoeveelheid verlichting.
Nederland lijkt in de nacht vanuit de lucht wel
compleet verlicht. Dat kan best wat minder;
het is beter voor de nachtdieren en het
bespaart energie. Gids Dick van der Graaf
vertelde over de nachtdieren en over het bosen heidegebied. Aan de heldere hemel waren
heel veel sterren te zien!
Meer info:
www.nachtvandenacht.nl
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Biologische producten Wezep!
De Plus in Wezep is één van de supermarkten
in het land met de meeste biologische
producten! Meer dan 500 EKO. Hulde!
Bij groentewinkel De Goudreinet is de
wekelijkse Vitatas met verse, biologische
groenten en/of fruit verkrijgbaar. Ook hulde!

Nieuwsbrief liefst digitaal
Ook vertelden ze over het ontstaan van de
midwinterhoorn. Halverwege de tocht werden
de deelnemers opgewarmd door een glaasje
glühwein. Aan het eind van de wandeling kon

Groentje wil nieuwsberichten het liefst via
email sturen. Dat bespaart tijd en kosten.
Heb je deze nieuwsbrief niet via email
gekregen? Geef dan je emailadres door aan
m.muller@upcmail.nl

Zonnepanelen op daken

Natuurwerkdag Wezepse heide

We zien steeds meer zonnepanelen geplaatst
op Wezepse daken; zie foto. De actie voor
gunstige aankoop heeft succes!

Op 2 november 2013 was het weer zover!
Tijdens de landelijke Natuurwerkdag werd op
een paar honderd plekken in Nederland door
duizenden vrijwilligers gewerkt in het
landschap. Waterwingebied de Wezepse
Heide was weer de locatie waar Groentje
met hulp van velen aan de slag ging. Er
waren circa 45 deelnemers, onder andere
leden van de Imkervereniging Wezep e.o en
een jeugdgroep van Scouting Zwolle.

Na onze informatiebijeenkomst in mei 2012
zijn in dat jaar veel panelen geplaatst. In
2013 zijn er weer behoorlijk wat bijgekomen.
Kijk maar eens goed rond als u door Wezep,
de andere dorpen of door het buitengebied
fietst of rijdt. Alle inwoners in de gemeenten
Oldebroek en Hattem kunnen gebruik maken
van het aanbod van eL-Tec, volgens de
raamovereenkomst die Groentje, de stichting
Groen Licht en Natuur en Milieu Hattem met
dit bedrijf hebben afgesloten. Voor meer
infoermatie www.groentje-wezep.nl.
Maar er zijn natuurlijk ook andere aanbieders
van zonnepanelen. Maak zelf uw keuze!

Lezing Gelders Landschap
Op 8 oktober 2013 organiseerden wij een
lezing van Gelders Landschap. Boswachter
John ter Horst hield een gloedvol verhaal
over de flora en fauna in de natuurgebieden.
Met 40 belangstellenden was de bovenzaal
van het dorpshuis Wezep propvol. De heer
Ter Horst liet prachtige foto’s zien van de
verschillende gebieden die bij het Gelders
Landschap in beheer zijn, o.a. de
Loenermark, de Tongerse heide, Landgoed
Staverden,
de
Cannenburgh
en
het
Wekeromse Zand en vertelde daar veel
verhalen en anekdotes bij.

We hebben een enorme lap heide ontdaan
van opkomende vliegdennetjes. Dit is een
jaarlijkse klus om de heide open te houden.
Doen we dat niet, dan wordt de heide een
bos. ’s Middags hebben we in het
bosgedeelte een stuk uitgedund. Kleine
bomen weggehaald om meer openheid te
krijgen. Zo komt er meer licht op de bodem
op open plekken zodat nieuwe, meersoortige
begroeiing een kans krijgt.
Op 18 november hebben we met een groep
van 17 personen verder gewerkt op de heide!

Winterwerkdagen in landschap
Onze werkgroep landschapsonderhoud gaat
deze winter van januari tot maart weer aan
de slag op diverse zaterdagochtenden. Op 18
januari, 1 februari, 15 februari en 1 maart. Bij
een aantal particulieren in het buitengebied
zullen we hoogstamfruitbomen snoeien. Zo
helpen we mensen die het snoeien niet
(meer) kunnen doen of niet weten hoe dat
moet. Wil je meedoen bel dan Marten Muller
038-3765586 of mail m.muller@upcmail.nl. Er
gaat niets boven gezellig samen in de natuur
werken!

Bestuur en actieve leden

Het bestuur van Groentje bestaat uit Alida
Bosma, Mariëtte van der Kamp (secretaris),
Marten Muller (penningm.) en Cor Harmsen.
We zijn op zoek naar meer bestuursleden.
Naast de bestuursleden zijn er 10
vrijwilligers voor het landschapsonderhoud en
hebben we onze gids Dick van de Graaf voor
het begeleiden van natuurwandelingen.

Website Groentje

Op onze website plaatsen wij onze actuele
berichten, informatie en ook foto-reportages
van onze activiteiten. Zie: www.groentjewezep.nl. Wij zijn op zoek naar iemand die
de website wil verzorgen: berichten schrijven
en informatie verzamelen en geschikt maken
voor plaatsing.

Groentjetip: maak zelf compost

Maak een composthoop in de tuin of koop
een compostbak. Tuinafval en keukenafval
verwerk je gemakkelijk zelf tot compost die je
goed in de tuin kan gebruiken. Het scheelt
ook vervoer van afval. Het afval in de groene
container bevat in feite heel veel vocht.
Eigenlijk overbodig om hier energiekosten en
vervoerskosten voor te maken!

Fruitbomen Wezep Noord
Ook in Wezep Noord staan fruitbomen; aan
de Noordsingel, de lange strook tussen
Turfhorst en Agnieten College. Wij hebben de
gemeente voorgesteld om als Groentje
werkgroep deze bomen te gaan snoeien,
omdat dit al jaren niet gebeurd is. Samen
met
gemeente
en
Landschapsbeheer
Gelderland hebben we ter plekke de bomen
geïnspecteerd. De conclusie is dat veel van
de fruitbomen er slecht bij staan en soms
beschadigd zijn. Deze bomen kunnen beter
vervangen worden. Daarom willen we op 1
februari in Wezep Noord aan de slag gaan en
meteen een aantal nieuwe fruitbomen
planten. Aan de gemeente hebben we
gevraagd om medewerking om de hele
groenstrook te bekijken en opnieuw in te
delen. Bijvoorbeeld met vakken met wilde
bloemen in plaats van een strak gazon. In dit
project werken we samen met de
Imkervereniging Wezep e.o.

Klimaatbosje 2014

Enkele jaren geleden zijn wij begonnen om in
elk dorp een zogenaamd klimaatbosje te
planten. Het is een symbool voor een groene
toekomst en voor de aanpak van het klimaatprobleem. Elk bosje wordt gevormd door
tenminste drie walnotenbomen. Inmiddels
zijn in samenwerking met de gemeente de
bosjes in bijna alle dorpen gerealiseerd. Op
boomplantdag 12 maart is Noordeinde aan de
beurt. De kinderen van basisschool de
Noorderbrink zullen de bomen planten.

