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1. LENTE 2023 

2. PLANTEN. Als we goed hebben geteld en gekeken staan alle bomen die we bij Brent Lazeroms hadden 
besteld er nu in, dat zijn er in totaal 153 (kolom 1) verdeeld over 6 soorten en 48 variëteiten  :
Juglans ailantifolia cordiformis 6 3
Juglans regia 82 22
Prunus Dulcis 24 8
Corylus avellana 30 6
Castanea sativa 6 6
Prunus Avium 3 1
Acer 2 2

Dus met recht een assortimentstuin! 

3. BOOMPLAATSEN! We hebben een nieuwe indicatieve niet zo creatieve plattegrond op de site gezet. De 
werkelijkheid is minder rechtlijnig en voor de exacte posities van de bomen is er verschil tussen theorie en 
praktijk maar iedereen kan nu de weg nog beter vinden . Achter nummers en cijfers zit een filosofie. 
Leggen we wel eens uit bij een rondleiding.

4. BORDJES EN BOEKEN! Bij uw Ooit hoort naast de boom uw certificaat en uw bordje voor onder de 
boom! Veruit de meeste bordjes zijn uitgereikt net als de meeste boeken en certificaten. Mensen die door 
welke omstandigheid dan ook niet bij een uitreiking konden zijn: zaterdag 18 maart vanaf 10.30 uur tot 
15.00 uur zullen we er zijn (tenzij het weer echt slecht is) en kunnen we wat rondleiden en afronden. 
Inmiddels wordt er al volop geplant en dat betekent dat iedereen dus iedereen kan gaan rondleiden . 
Want wij weten straks ook niet meer wat waar staat. 
Wie al eerder het boek en het bordje wil kan contact met ons opnemen. 
Voor wat extra duidelijkheid en aardigheid:
- Het is op één plaats officieel mogelijk om Ooit aan de Amer op te komen. Da’s aan de kant van de 

Oostkant van het perceel! Aan de westkant ligt de ontsluiting van het perceel van buurman Kees in ‘t 
Groen en die is aardig en vindt het niet erg dat er nu wat geloop is en dat het een soort aan- en 
afvoerroute is. Maar misschien groeit er straks een gewas aan die kant en dan kunnen we daar niet 
langs!  Dus zoveel mogelijk Oost aan Ooit kiezen!

- De bordjes die nu bij de bomen staan hebben als nevenwerk dat het wild een beetje van onze bomen 
afblijft maar vanuit de Ruilverkavelingsweg gezien weerkaatst het nogal. Zorg er dus voor dat de bordjes 
zo min mogelijk zichtbaar zijn vanaf de Ruilverkavelingsweg. 

- De Ruilverkavelingsweg = 60 kilometerweg = verblijfsweg buitengebied. Parkeren mag in de berm. Te 
hard rijden mag officieel uiteraard niet maar kijk toch maar goed uit als u fietst, loopt, in uw auto stapt. 

5. PLAATSJES VRIJ? We sturen separaat een code waarmee u op de site kunt zien wie nu waar een kavel 
heeft inclusief de bereikbaarheidsgegevens (als daar iets niet klopt geeft dat dan even daar). Iedereen kan 
dan iedereen bereiken maar ga daar onder elkaar maar ook buitenOoits zorgvuldig  mee om! 

6. VRAGEN EN GEDOE? Dankzij “Een vlecht van heilig gras” kan dat bijna niet want dat boek van Robin Wall 
Kimmerer hoort bij iedere Ooit en is een verstandige gids bij veel van de vragen en dilemma’s. En 
ongetwijfeld groeien we samen richting Toekomst! We zijn bij de jaarvergadering geweest van de 
Notenvereniging ! Altijd leuk om in een nieuwe wereld te komen. Kijk maar eens op hun site: 
https://www.notenvereniging.nl/
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