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Van de voorzitter
Bijzonder fenomeen.
Zittend in de tuin hoor ik steeds meer geluiden van vogels en vliegende insecten. Waren deze er
eerder niet of altijd al? Valt het mij nu steeds meer op, nu ik er actiever bij betrokken ben? Al
gauw kom ik tot de voorzichtige conclusie, dat het laatste het geval is. Vaak is iets er al veel langer
zonder dat we ons er bewust van zijn. En dan blijkt de mus ineens een vink te zijn. Niet omdat hij
getransformeerd is van mus naar vink, maar omdat ik mij er meer voor interesseer.
Een bijzonder fenomeen.
De zon prijkt aan de hemel. Records worden gebroken. Langdurige droogte met gevolgen voor de
natuur en het boerenland.
Een bijzonder fenomeen.
Ik zie steeds meer van mijn natuurlijke omgeving. Geniet van de dingen die er zijn.
Blijf genieten van het mooie Land van Heusden en Altena en de Biesbosch!
Groet,
Minette Straver - van de Wetering

Trekpontje Oostwaardpad blijft in de vaart!
Dankzij een bijdrage uit het Biesbosch
Streekfonds kunnen wandelaars ook de
komende jaren met het pontje over de
Bakkerskil naar de oude grasdijk van de
Karnemelksepolder.
Sinds 2008 is het pontje een onmisbare
schakel in het Oostwaardpad. Na al die jaren
is het pontje toe aan een fikse opknapbeurt.
Tijdens de wintermaanden zal het pontje
daarvoor tijdelijk uit de vaart worden
genomen.
Op onze site www.anv-altenabiesbosch.nl
kunt u de route van het Oostwaardpad
bekijken.
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Besteding bijdrage Rabobank Clubkas
Campagne
De ANV Altena-Biesbosch heeft meegedaan aan
de Rabobank Clubkas Campagne zoals u weet.
Op 16 april werden de eindresultaten
bekendgemaakt in ’t Uivernest in Hank. Onze
ANV ontving een bijdrage van € 330,91.
Hiervan zijn nieuwe borden voor de
bloemenranden aangeschaft

De bloemenrand op land van Van Velthoven
aan de Jachtlaan tussen Hank en Dussen

Theatervoorstelling ‘Koning van het grasland’
Van 29 mei t/m 2 juni vond de theatervoorstelling ‘Koning van het grasland’ plaats op de boerderij
van de familie Straver in Babyloniënbroek. Per avond konden 175 bezoekers de voorstelling
bijwonen, in een mobiel theater in het open veld, met uitzicht op het landschap.

Het stuk gaf een beeld van dilemma's in het
hedendaagse boerenbestaan. De bezoekers vonden
de theatervoorstelling zeer de moeite waard. Ook
de catering was goed verzorgd. De belangstelling
was overweldigend.

Weidevogelfestival
Onze ANV heeft zich op 16 juni jl. gepresenteerd
op het weidevogelfestival ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan van de weidevogelgroep van
Altenatuur.
Dankzij de samenwerking tussen diverse
organisaties in ons gebied heeft de
weidevogelbescherming de afgelopen 20 jaar een
hoge vlucht genomen. Reden voor een feestje!

ANV Altena-Biesbosch nieuwsbrief augustus 2018

-3-

PUUR uit Altena
Onze vereniging - ANV Altena-Biesbosch -, de werkgroep streekproducten en ZLTO AltenaBiesbosch hebben besloten zich samen sterk te maken voor een nog betere PR voor de land- en
tuinbouw, de natuur en streekproducten in/uit het Land van Heusden en Altena. We doen dit onder
de naam “PUUR uit Altena”
Op dit moment wordt hard gewerkt om de jaarlijkse Boerenerfdag weer tot een succes te maken.
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en ontwikkelingen hieromtrent? Volg dan de
Facebookpagina van de ZLTO Boerenerfdag!

Boerenerfdag 2018
De boerenerfdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 augustus bij het melkgeitenbedrijf van de
familie Combee, Dodesteeg 1 Wijk en Aalburg. Wij ontvangen u graag weer aan onze keukentafel.

Bloemenranden
Dit jaar zijn er toch weer veel mooie bloemenranden te zien in ons gebied. En dat ondanks de
extreme droogte.

De bloemenrand op land van Van Bragt aan de Woudrichemseweg tussen Almkerk en Woudrichem

Bloemenrand op land van De Laat op de kruising
Midgraaf / Provincialeweg Noord in Almkerk
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Update werkgroep ruiterpaden
De leden van de werkgroep ruiterpaden van de ANV zijn niet alleen actief met hun eigen
werkgroep, maar ook met een projectgroep om de ruiterroute Altena te realiseren.
Vertegenwoordigers van gemeenten en Brabants Landschap participeren hierin. Een extern bureau
Zantos heeft een veiligheidsscan uitgevoerd op de routeplannen. Momenteel ligt er een plan en een
offerte voor een bestek. Eerst zal er een beheer- en onderhoudsplan opgesteld worden, op
uitdrukkelijk verzoek van een van de participanten. Verder is de projectgroep naarstig op zoek naar
sponsoren!
De Jannezandroute ligt er goed bij en is door
Staatsbosbeheer in juli voor de 2e keer gemaaid. In de loop
van het seizoen zal de werkgroep ruiterpaden zelf ook het
nodige onderhoud plegen.
De route in de Sleeuwijkerwaard is later dan 1 april
geopend vanwege gevallen bomen. Brabants Landschap
heeft deze taak op zich genomen.

Als er mensen zijn die de werkgroep ruiterpaden zouden
willen versterken, dan heel graag! Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het secretariaat van de ANV.

Jannezandroute onderlangs de Aakvlaai, juli 2018

ANV 12½ jaar
Op 31 augustus 2018 vieren we dat onze ANV 12½ jaar bestaat. Voor de gelegenheid is schrijver
Chris De Stoop uitgenodigd, journalist en schrijver van o.a. het boek: "Dit is mijn hof" Het boek dat hij
schreef over de familieboerderij en over de toekomst en het verleden van het polderlandschap. U krijgt te
zijner tijd een uitnodiging via de mail. Voor nu alvast: save the date!

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
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