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Hoogstamfruitbomen: beslis snel!

Streekbewoners hebben al weer
honderden hoogstamfruitbomen besteld.
Er is nog een aantal (peren)bomen
beschikbaar. Als u nog bomen wilt, beslis
dan snel. Ga dan naar de website
www.anv-altenabiesbosch.nl en vul de
intekenlijst in. *)
De bestelde boompjes kunnen zaterdag
8 november tussen 10 en 14 uur worden
opgehaald bij boomkwekerij Jan van der
Beek, Parallelweg 20 in Genderen.

Men- en ruiterpad geopend

Het Land van Heusden en Altena is een
ruiter- en menpad rijker. Woensdag 1
oktober heeft directeur Arie van Dalen
van Rabobank Altena het eerste traject
geopend (links op de bok; rechts Kees
Schep van de ANV-werkgroep
Ruiterpaden).
Rabobank Altena is sponsor van het pad.
De werkgroep Ruiterpaden nam het
initiatief.
Het pad loopt in een lus langs het
Pompveld. Dat is een natuurgebied dat
grenst aan de Midgraaf, ruwweg tussen
Waardhuizen en Babyloniënbroek.
Het is de bedoeling dat er volgend jaar
een tweede lus te rijden is. Die zal voor
een deel over boerenland lopen.
*) Het Brabants Landschap en de provincie
Noord-Brabant zijn sponsor van het project
Hoogstamfruitbomen.

,,Zet de streek op winst: steun de ANV”

Marianne Vos

Woensdag 19 november:
Najaarsledenvergadering
met:
-Cees de Gast: Landbouw Altena
Biesbosch slaat nieuwe wegen in
-Korte nieuwe film over Biesbosch
-Nieuws over alle ANV-projecten

Bijna prijs voor streekproducten

De steekproducten Altena Biesbosch van
de ANV zijn dit jaar genomineerd voor
de ‘Bouwsteenprijs’ van de vereniging
Toerisme en Recreatie Altena
Biesbosch. Donderdag 26 juni vond de
prijsuitreiking plaats in de Veense
Molen. Daar bleek dat de prijs ging naar
fort Altena. De prijs is voor een nieuw
initiatief op het gebied van toerisme en
recreatie in het Land van Heusden en
Altena.
Een van de andere genomineerden was
de ‘Melkdrive’ in Genderen’ van de
familie Leijser, voor hun toeristische
arrangementen. Zij zijn één van de
deelnemers van het project
Streekproducten.

Genieten van het Oostwaardpad

Regelmatig krijgen we als ANV reacties
van wandelaars die het Oostwaardpad
lopen. Rob en Karla van de Velde uit Oss
liepen het eind september. In een e-mail
kort daarna schrijven ze:
,,Wat een schitterende wandeling is het!
Het gebied is rustig en je kunt er heel
ver kijken. De paden zijn mooi en passen
goed in het landschap. U heeft ons veel
plezier gedaan met deze route.
We willen u heel hartelijk bedanken voor
alle moeite die is gedaan om
het pad te realiseren. Speciaal willen wij
de boeren bedanken die een
stuk van hun land hiervoor beschikbaar
hebben gesteld.“
Bestuur ANV
-A.B. Snoek, Hank (voorzitter)
-P. van Houweling, Genderen (secr.)
-L.A. Bakker, Almkerk (penningmeester)
-J. de Groot, Werkendam
-mw. R. de Graaf, Nieuwendijk (adv.lid)

Succes weidevogels

Weidevogels hebben een goed voorjaar
gehad. In vergelijking met vorig jaar
zijn er veel meer nesten gevonden. Dat
kwam onder andere door het natte
vroege voorjaar. De ANV doet het
weidevogelproject samen met
Altenatuur: vrijwilligers van Altenatuur
zoeken en markeren de nesten en de
boeren houden daar rekening mee bij
hun werk.
Ook de regeling waarbij vluchtstroken
blijven staan voor soorten zoals Grutto,
Wulp en Tureluur verloopt goed.
Het staat overigens nog niet vast of de
vogels de vluchtstroken gebruiken om in
te schuilen.
Boeren die een vluchtstrook rond een
nest laten staan ontvangen een
vergoeding.
Website
Lees alles over de vereniging en over de
activiteiten op de website.
www.anv-altenabiesbosch.nl.

Fruitbomen op kerkepad

Dit voorjaar heeft de werkgroep
Hoogstambomen ervoor gezorgd dat het
kerkepad vanaf het buitendijkse kerkje
bij Giessen is ingeplant met
hoogstamfruitbomen. Het Brabants
Landschap betaalde de actie.

Bloemenranden

Op dertien ‘zichtlocaties’ in het gebied
waren dit jaar bloemenranden van de
ANV te bewonderen.

Te koop: ambachtelijke Eethense
Wijnappelstroop. € 3,50
Info: ba.andel@wxs.nl

