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Van de voorzitter
Zittend aan de keukentafel…
November; de clematis heeft zijn kleur nog niet geheel verloren, een verdwaalde bloem houdt zich
staande in de najaarswind. Deelnemers besluiten om de prachtige bloemenranden langer te laten
staan.
Tijd om te overdenken.
Over een mooi jubileum. Een samenzijn met vrijwilligers die zich inzetten om de natuur mede te
beheren, te onderhouden samen met agrariërs. Samen aan de ‘keukentafel’ genietend van een
maaltijd uit de eigen streek. De keukentafel is vaak van hele grote waarde.
Later die avond figureerde opnieuw een ‘keukentafel’ met daarachter de Vlaamse schrijver Chris de
Stoop, die in zijn boeken ‘de Bres’ en “dit is mijn Hof” zijn ervaringen deelde over de ontpoldering
als compensatie voor de uitbreiding van de havens in Antwerpen. Een omgeving waarin nieuwe
natuur wordt ontwikkeld. Uit hetgeen Chris de Stoop die avond vertelde zijn zeker parallellen te
trekken met onze leefomgeving.

In de voorbereiding waren we soms wat bevreesd of het een juiste keuze zou zijn om natuur en
cultuur met elkaar te verbinden; maar toch, het kan heel goed samen, zowel natuur als cultuur zijn
verbindende factoren.

We kunnen terug kijken op een mooie 12 ½ jaar Agrarische Natuurvereniging.

En dat zomaar op een wat sombere herfstdag aan de keukentafel beseffende….
Hartelijke groet,
Minette Straver - van de Wetering/voorzitter
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Oostwaardpad/trekpontje
In de diverse media is melding gemaakt van het
herstel van het trekpontje na vandalisme.

De eigenaar van 08Metaal/ Nieuwendijk, heer
John Verduyn, heeft de reparatie eigenhandig op
zich genomen en de schade kosteloos hersteld.
Onze voorzitter heeft daarvoor onlangs de heer
John Verduyn persoonlijk bedankt.

Vrijwilligers gezocht!
Deze winter gaat het pontje over de Bakkerskil tijdelijk uit de vaart voor groot onderhoud. Wij
zoeken hiervoor nog hulp bij het schuren en verven. Steekt u graag de handen uit de mouwen?
Meld uzelf dan aan. Voor meer informatie kunt u bellen met bestuurslid Andries Tolenaars,
telefoon 06-28279866.

Aan Stichting Wandelnet is toestemming verleend om een deel van het waterliniepad te verleggen
naar een aantrekkelijker traject via het Oostwaardpad.over boerenland. In het kader van
samenwerken en verbinden werken wij hier als vereniging graag aan mee.

Update werkgroep streekproducten
Door de streekproducenten is deelgenomen aan het event ‘Foodprint to Footprint’ op het Altena
College. Altena Kennispoort organiseerde dit event om partijen op te roepen om samen op te
trekken in de voedselketen en om ook de jeugd kennis te laten nemen van wat er op dit gebied
zich afspeelt in Altena.
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PUUR uit Altena
De boerenerfdag was de aftrap voor de samenwerking tussen de ANV, de streekproducenten en
ZLTO op het gebied van PR. Ook de in oktober jl. georganiseerde activiteit ‘Bakkie bij de boer’ is
een onderdeel van deze samenwerking.

U kunt “Puur uit Altena” volgen via facebook.
Update werkgroep ruiterpaden
Op 29 oktober jl. heeft de projectgroep ruiterpaden in de Werf te Woudrichem een inloopavond
georganiseerd om het concept-ontwerp te laten zien voor een nieuwe ruiterroute. Er lagen grote
geprinte kaarten met de diverse routes en er draaide een Powerpoint presentatie met alle info over
de routes. Naast diverse wethouders en een aantal raadsleden waren er ook de nodige gebruikers
en leden van diverse paardensportverenigingen aanwezig om zich te laten informeren.
De winterperiode zal benut worden om alle plannen te evalueren en vervolg aan te geven.
Hopelijk kunnen we dan in het voorjaar 2019 daadwerkelijk de routes openen en in gebruik nemen.
Ook de werkgroep ruiterpaden is nog op zoek naar vrijwilligers o.a. voor incidenteel onderhoud aan
de paden.

Regelmatig willen we u van alle activiteiten op de hoogte houden.
U kunt ons volgen via Agrarische Natuurvereniging ; Puur uit Altena en/of werkgroep ruiterpaden
ANV.
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Bijenproject
Dit jaar was ook een bloemrijk mengsel gezaaid om voedsel te bieden voor bijen. Uitgebreid
verslag daarover is gedaan door Joop Lankhaar van Genderen-digitaal naar aanleiding van een
interview met bestuurslid Hans Thur.
Zie https://www.genderen.org/nieuw-bloemenproject-door-anv-altenabiesbosch/

Foto Hans Thur

Gestart met de aanleg van Plas-dras Altena
Nieuwe Plas-dras wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging. Twee landbouwpercelen
worden ingericht zodat er natte omstandigheden ontstaan voor weidevogels om ‘op te kunnen
vetten’ in het vroege voorjaar, om te kunnen broeden en om een geschikte opgroeibiotoop te
creëren voor de kuikens.
Het project is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant
en de Nationale Postcodeloterij.

Najaarsbijeenkomst
Op 15 oktober was er de najaarsbijeenkomst. Het was een mooie bijeenkomst met een goede
opkomst van leden en vrijwilligers en een gezellig samenzijn.
Vanwege technische problemen kon de aangekondigde film helaas niet vertoond worden. Als u de
film alsnog wilt zien, is deze beschikbaar via het secretariaat: Corrie van Suijlekom
Telefoon 06-44808647.
De moeite waard! Zie trailer.
trailer film weidevogels
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We hebben tijdens de bijeenkomst afscheid genomen van de leden van het eerste uur van de
snoeibrigade. Jammer natuurlijk maar Arjan, Bert en Dennis bedankt voor de jaren dat jullie
de kar getrokken hebben.

Uitvoering AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Wij gaan ervan uit dat u prijs stelt op toezending van de nieuwsbrief van onze ANV via de e-mail.
Wilt u echter onverhoopt onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden door
een mail te sturen naar info@anv-altenabiesbosch.nl.

Redactie nieuwsbrief
Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren voor de nieuwsbrief, via het secretariaat van de
ANV Altena-Biesbosch.
e-mail: info@anv-altenabiesbosch.nl
Regelmatig willen we u op de hoogte houden.
U kunt ons volgen via Agrarische Natuurvereniging of Puur uit Altena.
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