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laatste nieuws nummer 9 – 31 maart 2023

1. LENTE 2023 

2. PLANTEN. Als we goed kijken staan er al heel wat extra 
planten en struiken links en rechts. Maar ook waar niets staat 
groeit toch iets want de natuur is niet te stuiten. Veel regen en 
kou is voor bodem en planten een rekbaar begrip. Dus wie de 
boom links laat liggen: No problem.

3. BOOMPLAATSEN! De bomen wandelen niet. De bordjes en 
naamkaartjes soms wel door weer, wind en dieren en misschien 
mensen? We hebben van alles lijsten en plattegronden dus dat 
komt goed. 

4. NOG EEN KEER:
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 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? Steeds minder 

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!

UITNODIGING:
16 APRIL 
13.30 – 15.30 UUR
Veld voor Verder aan de 
Zwaluwseweg open voor 
Ooiters. Dan kan iedereen 
in de praktijk zien hoe 
een notenboom oogt na 
18 jaar . Omdat we vast 
thee en koffie klaar willen 
hebben: 
Even doorgeven of je 
komt.

Ter inspiratie: 
https://neutkens.nl/ en wellicht wil 
iemand gezamenlijke inkoop regelen?

https://neutkens.nl/

