Nieuwsbrief Groene loper Hof van Twente
22 april 2021 vieren we de Nationale Zaaidag en ‘Dag van de aarde’ in de Hof van Twente!

De Groene Loper Hof van Twente viert samen met Hooltwark, Hofpower, Hofvogels, Markelokaal,
gemeente Hof van Twente en de bibliotheek Hof van Twente op 22 april de nationale zaaidag/ dag
van de aarde. Samen zaaien we bloemen, akkerranden en natuurakkers om biodiversiteit verder te
laten ontkiemen. Kinderen ontvangen bloeikaarten, 1400 dromen van bomen ( tekeningen) worden
in verpleeghuizen opgehangen. Er ontstaat steeds meer verbinding! Daarom delen we onze laatste
gratis biologische weidebloemenzaden op 22 april met belangstellende boeren, burgers en buitenlui
in de Hof van Twente via Hofvogels en Markelokaal en doneren we aan de Zadenbieb Twente.
Samen zaaien we de Hof van Twente actief en betrokken groener

Akkerranden inzaaien?
Hooltwark en gemeente hof van Twente zaaien vanaf 8 maart tot eind april 2021 meer dan 55 km
akkerranden in met kruiden en wilde bloemen bij agrariërs en op erven in het buitengebied in de Hof
van Twente. De inschrijving hiervoor is helaas gesloten. Wil je meer weten over deze pilot
akkerranden? Contact Martijn Aalbrecht van de gemeente Hof van Twente
(M.Aalbrecht@hofvantwente.nl) of Herman Kraak van Hooltwark (info@hooltwark.nl)

Inzaai van natuurakkers in Markelo
Markelokaal introduceert op 22 april de mobiele `Markelokaal-kuierkoare’ tussen 9:30 uur en 11:30
uur op het Kaasplein in Markelo. Kom langs om kennis te maken met het project “langjarig
landschapsbeheer’ van Markelokaal. Via de Groene Loper Hof van Twente worden gratis zakjes
natuurakker-zaden uitgereikt. Er wordt meel en bloem verkocht. Markelokaal oogst granen en zaden
uit natuurakkers en maakt hier in samenwerking met lokale partijen meel, brood, pasta en nectar
voor bijen van. Meer weten over dit initiatief?

Buurtboomgaard in Reggetuin
In Goor wordt op 22 april een buurtboomgaard ingezaaid met biologische zaden via de Groene Loper
Hof van Twente. Deze buurtboomgaard met 9 nieuwe en 4 oude fruitbomen is vrij toegankelijk voor
iedereen die biodiversiteit wil opsnuiven en is een rustplek in de omliggende moestuinen. De
buurtboomgaard bevindt zich nog in de aanlegfase. Er wordt gezaaid op 22 april tussen 14.00 uur en
16.00 uur. Wil je meehelpen?
Een Zadenbieb in Twente?
Wie zaait….. zal….. oogsten! De zadenbieb Twente kan nog veel (groente)zaden gebruiken. Wil je
doneren? Stop je zaden in een enveloppe en schrijf op de enveloppe welke zaden het zijn en je
emailadres en naam. Breng ze naar de bibliotheek en stop de enveloppe en doe ze in de brievenbus
aan de: De Höfte 97471 DK Goor. Een portie bloemzaden wordt door de Groene Loper Hof van

Twente gedoneerd aan de zadenbieb Twente op 22 april. Heeft u thuis nog groente- of bloemzaden
om te doneren? Volg ons voorbeeld! De zaden worden verpakt door de bibliotheek Hof van Twente.
De opening van de Zadenbieb Twente staat gepland in Goor op 27 mei om 15.30 uur in de
bibliotheek Hof van Twente door Wethouder Pieter van Zwanenburg

Buitenerven investeren in biodiversiteit
Erfbewoners in de Hof die op hun erf willen investeren in biodiversiteit door het inzaaien van een
bloemenweide met wilde kruiden en bloemen kunnen een gratis zakje biologische zaden reserveren
via email info@hofvogels.nl. Hier geldt op is op en aanvragen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst.

Ruim 1400 `Dromen van Bomen’ door heel Hof van Twente
Op 22 april ontvangen verpleeghuizen de tekeningen; 15 echte bomen erbij in Hof van Twente. Dat is
het resultaat van de vraag aan kinderen uit heel Hof van Twente om hun ‘droom van een boom’ te
tekenen. De jury heeft 5 droombomen in 5 leeftijdscategorieën uitgekozen. Deze 5 kinderen

overhandigen op donderdag 22 april de tekeningen bij de verpleeghuizen in Hof van Twente. Hun
eigen tekening wordt afgedrukt op een bloeikaart en uitgedeeld aan alle leerlingen van hun school.
Zo wordt groen, bloei en dromen door heel Hof van Twente gedeeld! De bloeikaartenactie is een
jaarlijkse samenwerking van HofPower, Hofkracht en Groene Loper Hof van Twente. Dit jaar hebben
de kinderen als tekenopdracht gekregen om hun droom van een boom te tekenen. De jury heeft een
pittige klus gehad om uit de ruim 1400 tekeningen de vijf mooiste te kiezen! Op
http://www.hofpower.nl wordt de top 50 van de tekeningen geplaatst. De 8-jarige Teun uit Goor
vroeg aan één van de juryleden wat je eigenlijk kon winnen met de tekeningen van een droomboom.
“Een boom of zo?”, aldus Teun. Dat klonk zo logisch, dat deze prijs is toegevoegd. De winnaars krijgen
3 boomcertificaten: 1 voor thuis, 1 voor school en 1 voor een verpleeghuis. Zo maken we Hof van
Twente groener!

Bloemenweides inzaaien op begraafplaatsen
Op de algemene begraafplaatsen in Goor en Markelo worden in april bloemenweides ingezaaid met
een breed biologisch bloemzaden mengsel via de Groene Loper Hof van Twente. Begraafplaatsen zijn
geschikte plekken voor biodiversiteit. Vanwege de ligging aan de rand van de kern hebben ze
eveneens een verbindende functie tussen stedelijk gebied en het buitengebied. Door aanplant van
meerdere soorten en het inzaaien van meer bloemrijke veldjes wordt de biodiversiteit sterk
bevorderd. Bovendien hebben de bloemveldjes een natuurlijke uitstraling. Hierdoor ademt de
begraafplaats nog meer historie en rust uit die van nature ook al aanwezig is!

