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28 SEPTEMBER LEZING “OUD GROEVENBEEK, OP WEG NAAR EEN COMPLETER BOS”. 
De reeks lezingen TussendeBoeken wordt op 
woensdag 28 september voortgezet door 
boswachter Wilco Zwaneveld.   
Wie vorig jaar hoorde wat de plannen waren 
met Oud Groevenbeek, schrok wel even van 
de aantallen 
bomen die 
zouden 

worden verwijderd. Boswachter Wilco 
Zwaneveld wist het echter goed uit te leggen. 

De weg te 
halen 
bomen zijn 
exoten, er komen loofbomen en open 
plekken voor in de plaats. Een deel van het 
dode hout 
blijft liggen.  
 

Hij komt nu vertellen hoe de verandering 
verloopt.  
 

 

Kaarten à 3 euro voor toegang en koffie. Reserveren door een mail te sturen 
naar natuurenmilieuputten@gmail.com of voorafgaand aan de bijeenkomst in 
de Bibliotheek (Brinkstraat 56). De lezing begint om 19:30 uur. 

“TussendeBoeken” is een initiatief van de Bibliotheek van Noordwest-Veluwe, 
en de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten. 

  



26 OKTOBER OM 19:30 UUR LEZING “WATER OP DE VELUWE”. 
Alvast voor de agenda: Op 26 oktober houdt Wim Zeeman, 
hydroloog, voorzitter werkgroep hydrologie van de 
Bekenstichting, een lezing over het water op de Veluwe.  

 

  
    

                 

De precieze inhoud van de 
lezing is nog niet bekend. 

Deze lezing in de reeks 
TussendeBoeken wordt 
gehouden in de bibliotheek
    

GRAFHEUVELS 
Er is onder leiding van Cor Zijderveld inmiddels tweemaal onderhoud gepleegd 
aan een grafheuvel door een langzaam weer groeiend aantal 
enthousiastelingen. Als u mee wilt helpen aan het in stand houden van deze 
oude monumenten, meldt u zich dan aan. Ervaar hoe leuk het is om met een 
groepje aardige mensen zo’n klusje te klaren.  
Telefoon: 0653748387; mail: corzijderveld@gmail.com 

 
ANDERE VOORKEUR? 
Doet u liever wat anders voor natuur of milieu in Putten? We hebben een 
educatiegroep in oprichting, we denken en praten mee over gevolgen voor 
natuur en milieu van energietransitie en veranderingen in de infrastructuur van 
Putten, we hebben altijd wel iets te doen, en vast wel iets dat in uw 
belangstelling ligt. Informeer eens via natuurenmilieuputten@gmail.com of  
06 54 654 822. 
 
 

Website:  www.natuurenmilieuputten.nl/agenda 
E-mail:  natuurenmilieuputten@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/SNMPutten 
IBAN:  NL51 INGB 0003 2917 67 
RSIN:  816659473 
KvK:  41035037 
Postadres: Postbus 100, 3880 AC Putten 
Contributie:  minimaal € 10,00 per jaar 
De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 


