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 Start Groenblauwe diensten 
Grondgebruikers kunnen voortaan 
gebruik maken de subsidieregeling voor 
groenblauwe diensten. De ANV werkt  
hierbij samen met het Brabants 
Landschap.  
Dinsdag 11 augustus tekenden veehouder 
Cees van Andel (links) uit Andel en 
Meeuwis Millenaar het eerste contract, 
voor het onderhoud van 61 knotwilgen. 
Millenaar is namens de ANV 
aanspreekpunt voor deze regeling.  
 
 

 Verkoop hoogstamfruitbomen  
Voor het derde en laatste jaar zijn bij 
de ANV hoogstamfruitbomen voor 
streekbewoners in de aanbieding. Van 
niet alle rassen zijn evenveel jonge 
bomen aanwezig. Er geldt: wie 't eerst 
komt,'t eerst maalt.  
Op 14 november zijn de bestelde bomen 
op te halen bij boomkwekerij Jan van 
der Beek; Parallelweg 20, Genderen. 
Prijs per boom € 15,-. 
 

 
 
 
 
 

Marianne Vos:  
‘Zet de streek op winst: steun de ANV’ 

 Beleef de herfst op open dag  
Kom en zie, proef, hoor en voel wat 
kwekerijen in de herfst te bieden 
hebben. Want drie groente- en 
fruitbedrijven en één boomkwekerij 
zetten hun deuren open op zaterdag 26 
september van 13 –16 uur: 
-Fruitbedrijf familie Van Helden 
 Parallelweg 3 in Nieuwendijk 
-Biologische groentekwekerij Groenland 
 Middenweg 20 in Andel 
-Aardbeienkwekerij De Ruiter 
 Voompad 26 in Genderen 
-Laanbomenkwekerij Jan van der Beek 
 Parallelweg 20 in Genderen 
 (Leden ANV-groep Streekproducten).   
 
 

 
 

 Opening Gijsbertpad     
Wethouder Jan Luteijn (l.) van 
Werkendam opende 10 juli het 
Gijsbertpad. De ANV ontwikkelde dit 
over boerenland tussen het 
Oostwaardpad en Nieuwendijk. . 



 Nieuwe bedrijven 
streekproducten 
De ANV-groep Streekproducten Altena-
Biesbosch is dit voorjaar uitgebreid tot 
18 leden. Nieuw zijn:  
-Melkgeitenhouderij ’t Boerenhof in 
Andel 
-Korenmolen Nooit Gedagt in 
Woudrichem 
-Bakkerij Hardeman in Wijk en Aalburg 
-Biologische groentekwekerij Groenland 
in Andel 
-Boerencamping ’t Waike in Andel 
-Groente- en fruitbedrijf Van Andel in 
Babyloniënbroek. 
 
: 
Najaarsledenvergadering 
Donderdag 12 november 
- Uitleg groenblauwe diensten 
- Presentatie projecten 
-Begroting en jaarplan 2010 
 
 

 Meer Akkervogels met ‘Solabio’ 
De ANV stimuleert niet alleen 
bescherming van weidevogels, maar ook 
van akkervogels. Dankzij de actieve 
inzet van de ANV zijn dit voorjaar 
speciale akkerranden ingezaaid voor 
akkervogels. In totaal 20 hectare, De 
randen variëren van 12 tot 15 meter 
breed, 
Solabio heet dit project. Dat staat voor 
'SOorten en LAndschappen als dragers 
voor BIOdiversiteit' Het loopt drie jaar. 
In die jaren wordt nauwkeurig gevolgd 
welke vogels er komen en wat ze eten.  
ZLTO Projecten leidt het project.  
 
 
Website  
Lees meer over de onderwerpen in deze 
nieuwsbrief op de vernieuwde website: 
 www.anv-altenabiesbosch.nl.  

 
 
Bestuur ANV 
-A.B. Snoek, Hank (voorzitter) 
-P. van Houweling, Genderen (secr.) 
-L.A. Bakker, Almkerk (penningmeester) 
-J. de Groot, Werkendam  
-mw. L. Leijser, Genderen 
-M. Millenaar, Dussen (adviseur) 
 
 

 E-mailadressen gevraagd 
Om de kosten van de vereniging laag te 
houden willen we meer informatie per e-
mail naar leden verzenden. Van veel 
leden hebben we echter geen mailadres. 
Voor hen geldt: stuur svp een mailtje 
naar info@anv-altenabiesbosch.nl.  
 
 

 Winnaar Quiz akkerbloemen 
Bezoekers van de Boerenerfdag en van 
de Streekdagen konden in de ANV-
kraam een quiz invullen waarin ze 
akkerbloemen moesten raden. Van de 52 
deelnemers hadden 11 mensen alles goed. 
G. van Andel uit Drongelen is daaruit als 
winnaar getrokken. De winnaar krijgt 
een Boerenwoordenboek.  
 
 

 Lof voor het Oostwaardpad 
Regelmatig krijgen we reacties van 
wandelaars van het Oostwaardpad.  
Gerda Arkenbout uit Rockanje mailde 
ons: ‘Even een e-mail om mijn waardering 
uit te spreken voor het werk van uw 
vereniging. Vandaag, 26 juli,een deel van 
het Oostwaardpad gelopen, schitterend! 
Vooral het wandelen langs de randen van 
akkers is iets wat in Nederland bijna 
nergens kan. Interessante informatie op 
panelen en bordjes bij de gewassen.’ 
 Ik hoop dat jullie werk op  in veel 
gebieden navolging vindt.’  
 


