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Plastic actie 2018
Ook dit jaar hebben we een plastic-inzamelingsactie.
U kunt het plastic schoon en in bundels aanleveren op de volgende datums bij de onderstaande adressen.
Om het inzamelen zo vlot mogelijk te laten verlopen hierbij een aantal aandachtspunten.
•
•
•

Naast landbouw plastic kunt u ook stretchfolie inleveren. Deze moet wel apart verpakt zijn
Verzoek om bundel plastic goed vast te maken met touw zodat deze niet uit elkaar valt.
Voor leden is inleveren gratis. Voor niet leden zijn de kosten € 35,-

Datum: 29-05-2018
Gemeentewerf Haaksbergen
Electrostraat 3
7483 PG Haaksbergen

10.00 -15.00 uur

Ter Braak
Krooshoopweg 2
7627 NA Bornebroek
Bonthuis
Hebbrodweg 3
7625 RB Zenderen

Datum : 02-06-2018
Markvelde (Bij de Basisschool)
Oude Deldensestraat 1
Contactpersoon:
J. Baak:

10.00- 13.00 uur

0547-351431

Familie Tetteroo
Gorsveldweg 24 in Bentelo
Contactpersoon:
E. Bergman:

06-41210606

Markelo Roosdomsweg
(bij mestsilo van loonbedrijf MAAS)
Contactpersoon :
H. Bronninkreef: 06-10619968
Landbouwmechanisatie bedrijf v/d Riet
Bollenweg 16 in Ambt Delden
Contactpersoon:
G. Dubbelink:
06-20950207

Uitnodiging Jong Leren Eten - Voedseleducatie Overijssel
Datum 29 mei
locatie Landgoed Algoed, Enschede
Je bent van harte uitgenodigd voor de regiobijeenkomst Jong Leren Eten voor voedseleducatieaanbieders uit de gezondheids-, NME- en agrarische sector. Tijdens deze regiobijeenkomst maken we
kennis met elkaar, krijgen jullie meer uitleg over het landelijke en provinciale programma Jong Leren
Eten, bespreken we welke kansen dit voor jullie biedt en verkennen we waar we elkaar kunnen
versterken. Hoe kunnen we samen het thema gezonde en duurzame voeding belangrijk maken voor
kinderen en jongeren (0-18 jaar) binnen het onderwijs en kinderopvang?
Voor wie: Voedseleducatie-aanbieders uit de gezondheids-, NME- en agrarische sector,
gemeenteambtenaren, koks, moestuinierders, ondernemers, voedingsdeskundigen. Kortom: iedereen
die het belangrijk vindt om kinderen en jongeren te betrekken bij duurzame en gezonde voeding en
daar een bijdrage aan wil leveren.
Op het programma:
• Kennismaking tussen educatieaanbieders vanuit de verschillende sectoren
• Uitleg landelijke en provinciale programma Jong Leren Eten
• Kansen vanuit programma Jong Leren Eten en beleid provincie Overijssel
• Verkenning mogelijke samenwerking om te komen tot concrete stappen
Praktische informatie:
• Datum: 29 mei
• Tijd: 9.30 uur t/m 12.30 uur
• Locatie: Landgoed Algoed, Burg. Stroinkstraat 411, 7547 RH Enschede
• Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op website .
https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/aanmeldformulier-regiobijeenkomsten-jong-leren-eten/
Meer informatie Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de Jong Leren Eten
makelaars uit Overijssel:
Alma Streefkerk (Natuur en Milieu Overijssel) 038-4250960 Streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl
Wietske Huismans (GGD IJsselland) 038-4281661 W.Huismans@ggdijsselland.nl
Jong Leren Eten Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke
organisaties samenwerken. In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in
aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en
jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Jong Leren Eten is een initiatief van het
ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). Meer informatie: www.jonglereneten.nl.

Gezocht percelen grasland
In het kader van de Mineral Valley Twente is er een proef opgezet voor het gebruik van de dunne fractie
van gescheiden vleesvarkens mest. In de proef wordt een vergelijk gemaakt tussen het gebruik van de
dunne fractie en kunstmest. Voorwaarden aan percelen grasland: minimaal 4 ha en niet vallend onder de
derogatie. Bent u bereidt percelen hiervoor beschikbaar te stellen dan kun je contact opnemen met
Erik Dood Tel 06-10983216.

Tour de Boer Fietstocht dinsdag 24 juli a.s.
Dit jaar organiseert LTO Hof van Twente samen met veel vrijwilligers de fietstocht Tour de Boer. Het
belooft weer een fraaie fietstocht te worden, waarbij een aantal boerenbedrijven de deuren openen.
Dit jaar wordt er gefietst in de omgeving van Azelo, Bornerbroek en Ambt Delden. Een leerzame en actieve dag
buiten voor het hele gezin. Er is voor de kinderen een speurkaart en er zijn verschillende kinderactiviteiten te
doen.
Tegen een kleine vergoeding kan er een hapje en drankje worden genuttigd. Zo worden er halverwege de tour
pannenkoeken gebakken.
Wilt u ons helpen als vrijwilliger op deze dag kunt u zich melden via onderstaand mail adres.

Binnen de commissie Tour de Boer wordt er een nieuw bestuurslid gezocht.
Voor informatie en opgave kunt u mailen naar info@zuid-twente.ltonoord.nl

