Nieuwsbrief Groene loper Hof van Twente
Editie: Nationale Bijentelling 17 en 18 april 2021

Kun je ook niet wachten en wil je weer samen naar buiten en de natuur beleven in de Hof? De
tuinvogels horen we al zingen, bomen komen weer in blad en in het buitengebied horen we de
steenuil en kleine groepen weidevogels. Bijen zijn onmisbaar om biodiversiteit te beleven. Daarom
kunnen we bijdragen door eens goed te kijken naar wat er in onze achtertuin zoemt?

Tel je mee in het weekend op 17 en 18 april?
Op zaterdag 17 en zondag 18 april is de Nationale Bijentelling. We vragen aan iedereen om in actie
te komen voor de wilde bij door ze te helpen tellen in de Hof van Twente. Van de 360 soorten wilde
bijen die er in ons land voorkomen, is namelijk de helft bedreigd. En zonder die wilde bijen en
hommels verdwijnt ook een deel van ons eigen voedsel, want deze zoemende beestjes zijn
onmisbaar bij de bestuiving van veel eetbare gewassen voor mensen(kinderen). Meld je aan

Bij-les …… `jong geleerd, oud gedaan’?
Iedereen kan leren tellen …………..Ben je leerkracht, (gastouder) of BSO? Je kunt actief met kinderen
aan de slag te gaan met de bijentelling via de extra bijles. Organiseer een moment, een les en
informeer ook ouders om op 17 of 18 april een half uur de bijen in de eigen tuin, je groene
schoolplein of een balkon te tellen. Je hebt moestuinzaden ontvangen om samen met kinderen

groente te telen en bloemen zaaien? Bijen/bestuivers zijn onmisbaar bij het telen van groente en
fruit. Door eerst te tellen, veranker je dat begrip bij kinderen.

Bijen tellen op 17 of 18 april in een groen buurtproject ?




In Markelo kun je bij het buurtproject ` Machtig Mooi Markelo Zoemt’ bijen tellen. Het
buurtproject bevindt zich in het gebied aan de A ten Hovestraat. Neem contact op met deze
initiatiefnemers en vraag naar de mogelijkheden.
In Goor is er een Groen `openbaar groen buurtproject’ ingericht op ontmoeten en spelen.
Het project heet `Onder de Wieken’ en vind je op de hoek Oude
Haaksbergerweg/Mulderskamp. Een ideale plek om je kinderen ook mee te nemen! Neem
contact op met de initiatiefnemers en vraag naar de mogelijkheden om in Goor samen bijen
te tellen en daarna lekker spelen!

Bedrijven en ondernemers in Hengevelde omarmen
biodiversiteit en bijen
In Hengevelde hebben de eerste twee bedrijven een donatie gedaan en zich verbonden aan
biodiversiteitsdoelen via Hofvogels/Natuurerf . Daarom is een `bijen-totem’ geplaatst bij de
retentievijver naast het bedrijventerrein in Hengevelde

Hofvogels plaast een bijentotem in Hengevelde aan retentievijver van het bedrijventerrein

Vijf voedselbanken voor bijen en vogels in de Hof van
Twente zijn geopend!

`Haal gratis zaden’ en zaai mee op 22 april tijdens de dag van de aarde/Nationale zaai dag!

Het is zover! Landelijk zijn er meer dan 1500 voedselbanken voor bijen bevoorraad door `the
pollinators’ en zij hebben hun deuren inmiddels geopend. Jij kunt daar -op afspraak met degene die
de betreffende voedselbank runt- terecht voor gratis voorraadje `bij vriendelijk’ ecologisch
bloemzaad. In de Hof van Twente kun je terecht om gratis zaden op te halen in: Delden Ambt
Delden Markelo Hengevelde Diepenheim
Woon je buiten de Hof van Twente? Je kunt ook naar deze website gaan en door je postcode in te
voeren kom je bij voedselbanken voor bijen uit in jouw buurt.

www.groeneloperhofvantwente.nl

info@groeneloperhofvantwente.nl

In de volgende nieuwsbrief op 19 april, lees je meer over 22 april, de dag van de aarde en
tevens de nationale zaaidag met activiteiten in de Hof van Twente.

Samen maken we de Hof actief en betrokken groen(er)!

Groene groeten,
Namens de werkgroep
Ina van de Riet

