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Veel activiteiten
Het jaar 2007 kent al diverse mijlpalen
en nieuwe initiatieven. Op 31 januari gaf
de toenmalige minister Veerman in Hank
het startsein voor het nieuwe
Oostwaardpad en op 22 maart won de
ANV de prijs voor het beste ommetje in
Noord-Brabant (prijs: 10.000 euro, te
besteden aan hetzelfde pad). Bovendien
werd de ANV in mei getrokken als
winnaar van 250 euro bij de opening van
het nieuwe RABO-kantoor in Genderen.
Daarnaast zijn er weer twee nieuwe
werkgroepen actief: de werkgroepen
Ruiterpaden en Streekproducten.

ANV op boerenerfdag
De ANV staat dit jaar op twee plekken
op de Boerenerfdag, die zaterdag 18
augustus plaatsvindt bij de familie De
Graaf in Nieuwendijk. In een stand staat
de werkgroep Landschapselementen met
een kleine fruitrassententoonstelling en
met de verkoop van hoogstambomen.
Ook zijn daar specialisten in fruitrassen
aanwezig, die oude fruitrassen hun naam
kunnen geven. Kom dus met het fruit van
oude fruitbomen en vindt de naam terug!
Bovendien is er een stand met
informatie van de ANV en met aandacht
voor streekproducten.
De ANV staat ook met twee stands op
de streekdagen in Almkerk op 8
september.

Te koop: hoogstamfruitbomen
Op de Boerenerfdag zijn voor het eerst
de streekeigen historische
hoogstamfruimbomen te bestellen.
Streekgenoten kunnen goedkoper dan
normaal de bomen kopen, omdat de
Nationale Postcodeloterij en de
provincie eraan meebetalen.
We wijzen alle leden erop om daar op
tijd bij te zijn, want voor dit najaar is
slechts een beperkt aantal bomen
beschikbaar, namelijk zo’n 400.
Het volgende moment waarop de bomen
te bestellen zijn is tijdens de
streekdagen Almkerk, op 8 september.
De boompjes worden oktober/november
2007 geleverd.

Roem van Altena: te koop op Boerenerfdag

Streekproducten
De ANV vindt dat producten uit onze
streek beter verdienen. Daarom wordt
nu hard gewerkt aan een opzet om
streekproducten meer in het zonnetje
te zetten. Tot nu toe zijn er elf
deelnemende bedrijven. In oktober is
een startbijeenkomst voor deelnemers
en voor media.
Het initiatief hiervoor nam de ZLTO in
het gebied. De ANV nam dit over.
Rabobank Altena betaalt de startkosten

Meer fruit
De komende maanden is de werkgroep
Landschapselementen bezig om oude
fruitrassen in de streek terug te vinden.
Ze zijn te vinden in tal van oude
boomgaarden. De Lange Lijs is al
gevonden.
Dit najaar wordt de eerste
streekrasfruitboom sinds denkelijk een
halve eeuw geplant. Dat vieren wij met
het openen van een fles appelwijn,
gemaakt van Eethense en Witte
Wijnappels uit de streek. Geplukt van de
laatst overgebleven Wijnappelbomen in
de streek! Info: ba.andel@planet.nl

Website
De ANV heeft nu ook een eigen website.
Lees daar alles over de vereniging en
over de activiteiten.
www.anv-altenabiesbosch.nl.

Bloemenranden
Voor het tweede jaar zijn bij een aantal
akkerbouwers bloemenranden gezaaid,
op perceelsranden die in het zicht
liggen, langs wegen of fietspaden. De
randen liggen er helaas een stuk minder

florissant bij dan vorig jaar.
Er staan veertig soorten bloemen in elke
rand, die afwisselend bloeien van mei tot
oktober. Rabo Altena betaalt de kosten.

Weidevogels
Nooit eerder waren zo veel vrijwillige
nestenzoekers actief in het gebied en
nog nooit hebben zo veel boeren in ons
gebied meegedaan aan nestbescherming.
Maar het resultaat was helaas matig.
Zeker ten opzichte van het ‘topjaar’
2006. Het weer was de spelbreker. Als
gevolg van de warme en droge maand
april maaiden veel boeren eerder dan
normaal. Bovendien hadden de vogels
bijna geen reserve, als gevolg van de
harde en droge kleigrond. Dat leidde tot
uitgesteld broedgedrag. Maar daarna
was en bleef het te nat. Bovendien
werkte het niet in het voordeel van de
nesten dat boeren elk moment dat ze
konden maaien snel moesten benutten.

Welkom bij opening Oostwaardpad
Alle leden zijn welkom bij de opening van
het Oostwaardpad, vrijdagmiddag 21
september as. Minister Veerman gaf in
januari het startschot voor de
werkzaamheden; nu vindt de echte
opening plaats. Alle leden krijgen nog
een schriftelijke uitnodiging.

ANV-Agenda
-18 augustus: Boerenerfdag ZLTO,
Rijksweg 1 Nieuwendijk, 10-17 u.
-7/8 september: Streekdagen Almkerk
-21 september: opening Oostwaardpad
-Oktober: start Streekproducten
-Najaar: planten eerste streekeigen
fruitboom

