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Zomeractiviteiten
met de fiets of auto hier
Voorwoord
Beste leden,
De 1e helft van het jaar zit erop, maar we hebben de afgelopen maand niet stil gezeten.
Begin juni hebben wij veel leden even vlug kunnen spreken tijden de inzameling van het
plastic. De een had wel tijd voor een praatje, de ander moest snel de trekker weer inleveren voor het grasharken. Meer nieuws over het plastic inzamelen verderop in de nieuwsbrief.
Onlangs is er resultaat geboekt voor de landschapsdeal. De eerste pluim is uitgereikt. De
pluim is een erkenning voor het in stand houden van het coulissenslandschap. Deze zomer
komen er ook weer veel toeristen naar ons gebied. Wij hebben samen met LTO Noord (Boeren en tuinders pakken uit - In samenwerking met LTO Noord) een aantal routes uitgezet
voor dit jaar. Bij succes willen wij samen met jullie meer gaan uitzetten.
Als bestuur wensen wij jullie een goede vakantie toe en hopelijk zien wij elkaar na de zomer
fysiek op een locatie weer om echt bij te praten.
Met vriendelijke groet,
Martin Oldenhof
06-23102783

Bestuurderskaart
alle bestuurders hier

PLASTIC
2021
was de laatste keer
vanwege hoge kosten
Helaas zijn de kosten flink omhoog gegaan van de plasticinzameling. Daarom hebben we besloten om hiermee niet
door te gaan. Volgend jaar krijgt de plasticinzameling geen
vervolg.
U dient dus zelf naar een andere oplossing te zoeken.
Mocht u hierover vragen hebben dan kun u bellen of mailen.
Bedankt voor uw begrip.

LANDSCHAPSDEAL
Eerste PLUIM uitgereikt aan Walter Brunninkhuis
Deze zomer reikt Landschapsdeal Noordoost Twente diverse pluimen uit voor
duurzaam landschapsbeheer en Walter Brunninkhuis van Hoeve Springendal nam
vrijdag de eerste pluim in ontvangst.
“De Landschapsdeal zet zich in voor duurzaam beheer van landschapselementen tegen een eerlijke beloning,” vertelt wethouder Erik Volmerink van gemeente
Tubbergen. “Het uitreiken van deze pluimen is een eerste stap om goed beheer te
belonen en écht deel te laten uitmaken van bijvoorbeeld de agrarische of recreatieve bedrijfsvoering.
We reiken pluimen uit voor beheer dat de biodiversiteit versterkt of bijdraagt aan andere
maatschappelijke doelen, zoals de klimaatopgave, de waterkwaliteit en natuurlijk de beleving van het landschap.”

Zagen hoort erbij

Goed onderhouden houtwallen en houtsingels bestaan uit een boom-, kruid- en struiklaag. Als tussentijds geen
onderhoud plaatsvindt, verdwijnt de kruid- en struiklaag en blijft een bomenrij over.

Meer info? klik hier

Pluim voor
Duurzaam beheerer

Boerenuitjes
Boerenuitje in Fleringen, voor jong en oud

Fietsen over fietsknooppunten in Fleringen
11,7 KM

Boerenuitje

Oldenzaalseweg t.h.v. nr. 129 Fleringen

44

Loeren bij de
Boeren

Groot
TwentschMaisdoolhof
Iederjaar een nieuwe route met natuurlijk
nieuwe opdrachten. Voor jong en oud!

l

81

Twentsche Bloemenpluktuin

l

Nog eventjes geduld en je zult beloond
worden met de mooiste bloemen. Kom zelf je
eigen prachtige bos plukken.
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Speeltuin

Kroezeboom

74

Trekkerbaan, trampolines en een zandbak.
En natuurlijk een lekker fris drankje met
lekkers of een ijsje erbij.

Mooi

In de zomervakantie van 9.00-18.00 uur
https://groottwentschmaisdoolhof.nl/

Mediteren bij de Kroezeboom
Via een smal fietspaadje
kom je bij deze eeuwenoude
boom.
Landgoed Herinckhave is
een idyllische plek waar alle
elementen bij elkaar komen.
Rust en ruimte. Binnenkort
opent de tuinderij van
Herinckhave.
Een verborgen pareltje.

Fleringen
o

e
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Boerderijwinkel

Iedere zaterdag van 09.30 tot 16.00
uur is het boerenwinkeltje geopend.

WIN !!!

gRundvlees van eigen runderen,
gAardbeien [Manderveense aardbei[,
gEieren [hedevelds bioei]
gTwentewijn [Wijngaard Hof van Twente]
gZuivelproducten [Ons Boernerf]
gAardappelen [Bruinehaar]
gAsperges [Natuurlijk Mander]
gUien, appels, appelsap [Oald Bleank]
gIjs [IJskuip]
https://lenfertsbeef.nl/
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Scan de cod

Leuk

pakketje*

Herinckhav
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* Stuur een mooie foto in en win een pakketje

Fietsroute Hertme -Zenderen - Hertme
14,5 KM

Boerenuitje in Hertme, voor jong en oud
Start Boerderijwinkel/ Rustpunt ‘t Hedevelds Bio Ei

Adres: Lodiek Landen 2, 7626 NA Hertme

1. Eerst 10 meter LA, dan direct RA, fietspad langs het weiland,
wordt Hedeveldsdwarsweg.
Boerenuitje
2. Eerste fietspad RA (volg 65 van knooppuntenroute)
Loeren
bij de
3. Bij Bornsche Beek de brug over en pad vervolgen.
4 . Einde pad RA Oude Bieffel
Boeren
5. Bij T-splitsing rechtdoor rijden tot Jachthuis Weleveld.
6. Voor het Jachthuis rechts aanhouden.
7. Voor brug LA, Weleveldse Voetpad
8. Einde Weleveldse Voetpad LA, Hertmerweg.
9. 1ste weg LA Hebbrodweg
Zelfbediening: Blije Zuivel
10. Deze weg uitrijden tot parallelweg: Zenderensestraat.
11. Hier LA tot rotonde. Rotonde aan linkerkant oversteken,
Pr. Bernhardlaan oversteken UITKIJKEN
12. Vervolgens RA parallelweg Zenderensestraat volgen.
13. Tweede weg LA, De Baken – (Eerste weg is doodlopende weg).
14. Na de kapel verder fietsen over De Berg.
15. Op T-splitsing LA Riesakkers. Op T-splitsing RA Esweg.
16. Volgende T-splitsing LA , Lidwinaweg, doodlopende weg.
17. Voor het spoor RA (smal paadje). U gaat over een brug, onder het
spoor door en weer over een brug.
18. Bij verharde weg rechtdoor de weg vervolgen, RA
Retraitehuisweg,richting Zenderen tot aan spoorwegovergang. GRATIS
19. RA het spoor over, langs ijsbaan, weg vervolgen.
20. Eerste weg RA, Lidwinaweg, eerste weg LA, Esweg.
kopje
21. Eerste zandweg LA, Riesakkers.
koffie*
22. Bij splitsing links aanhouden, Carmelitessenweg in.

Mooi

Hertme
WIN !!!

Scan de code

Leuk

pakketje**

Carmelitessenklooster

o

23. Weg vervolgen tot aan de Zenderensestraat, 4dan LA tot rotonde.
24. Daar weg oversteken en RA Hertmerweg in, richting Hertme.
Na 50 m links Karmelietenklooster en de RK Kerk.
Na 200 m rechts van de weg ziet u de Kloostergaarde.
25. Hertmerweg vervolgen
Over de brug ziet u rechts de huisplaats van Weleveld
26. Na 150 m rechts aanhouden Hertmerweg
27. Weg vervolgen. Over de brug ziet u links Landweer.
28. Bij kruising rechtdoor. Oude Postweg. UITKIJKEN
29. Eerste pad RA (Kerkweg). Dit pad uitfietsen tot Hertmerweg.
30. RA. Gelijk weer LA. Openluchttheater.
31. Voor pastorie LA.
32. Voor café LA en meteen weer RA Hertmerweg
33. Na laatste woning RA betonpad op, Groeneweg. Gaat over in
Bartelinksweg. Pad volgen tot asfaltweg.
34. RA Hedeveldsweg na 500 meter:

eater

Openluchtth

c

www.hedeveldsbio-ei.nl

Boerderijwinkel

Iedere donderdag van 13.00 tot 17.00
uur en vrijdag en zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur is het boerenwinkeltje
geopend.
De Eitomatiek en het rustpunt zijn iedere
dag open van 09.00 tot 21.00 uur

Eitomatiek

Eindbestemming Boerderijwinkel/ Rustpunt ‘t Hedevelds Bio Ei

gEieren, aardappelen, vlees
gZuivel en kazen
gKoffie en krentenwegge

Blije Zuiv

el

* Bij Hedevelds Bio ei, op vertoon van deze fietsroute
** Stuur een mooie foto in en win een pakketje

VERGADERING

Wat is er besproken
Algemene bestuursvergadering
28 /06 / 2021

Twee stikstofplannen
1. Duurzaam Evenwicht (DE)
Voorlegger Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021 – 2030
Om uit de stikstofimpasse te komen hebben Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland afgelopen maanden de handen
ineengeslagen. Klik hier voor het DE Plan
2. Naar een vitale emissiearme melkveehouderij met toekomst
Ketenpartijen op de bres voor toekomstbestendige melkveehouderij.
Een coalitie van partijen in de melkveehouderij heeft een voorstel opgesteld voor een vitale
melkveehouderij in Nederland. LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
(NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Rabobank hebben de afgelopen
maanden de Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij gevormd.
Klik hier voor het vakgroepplan
Water
Op 25 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 vastgesteld. Klik hier

Energie RES
RES 1.0 opgeleverd. Meer info vind je hier.

Michiel
Sybesma
Landbouwadviseur

Gebiedsgerichte
Aanpak

GGA

Even voorstellen..
Mijn naam is Michiel Sybesma, ik ben half maart begonnen als onafhankelijk landbouwadviseur
voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord Oost Twente en ook in Salland.
Samen met mijn vrouw en 3 kinderen woon ik in Donkerbroek in het mooie zuidoosten van
Friesland. Ik heb een eigen adviesbureau voor landbouwzaken, gebiedsontwikkeling en
grond&verkaveling. Voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof is een gebiedsteam ingesteld met
teamleden vanuit het waterschap, natuur en landschap, de gemeente(n) en de landbouw. Het
proces wordt getrokken door de provincie Overijssel.
In Nederland is de aanpak van de stikstof een belangrijk onderwerp, zo ook voor de landbouw
in Noord Oost Twente. In het komende jaar gaan we met alle partijen samen een agenda opstellen voor de stikstofaanpak in NOT. Hiervoor heb ik geregeld overleg met de LTO afdeling
en de andere landbouwpartijen. Begin 2023 hopen we deze agenda klaar te hebben.
Stikstof is een complex onderwerp en het kan best zijn dat er vragen leven van individuele
ondernemers over specifieke stikstofzaken, zoals de ‘PAS-melders’. Mocht dat zo zijn en heeft
u vragen, of heeft u wellicht goede ideeën of suggesties voor de gebiedsgerichte aanpak van
stikstof? Of concreter: bent u bezig met de bouw van een stal en vraagt u zich af of er mogelijkheden zijn voor subsidiemogelijkheden voor de stikstofdoelen?
Dan kunt u mij mailen of bellen: michielsybesma@balkweg.nl, 06-19829826.
Goodgoan en oant sjen!
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Oldenzaalseweg 125, Fleringen
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Check eerst: de juiste openingstijden

Streekproducenten
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Met de auto rond Ootmarsum en Tubbergen

Langse
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Boerenuitje voor jong en oud
Een rondje langs échte streekproducten!
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Versteeg Vlees
Schouwdijk 20, Vasse
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Ons

Boeegrn110er, Hfarbrinkhoek
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* Stuur een mooie foto in en win een pakketje

