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Afscheid voorzitter en penningmeester

Tijdens de ledenvergadering van 21 mei 2015 zijn voorzitter Bastiaan Snoek en penningmeester
Fien Bakker afgetreden. Beiden hebben vanaf de start van de ANV in 2006 zich ten volle ingezet
voor de vereniging.
Een reden voor het bestuur om Bastiaan Snoek en Fien Bakker te benoemen tot erelid van de
vereniging. De bijbehorende oorkondes met bloemen voor de echtgenotes zijn door de nieuwe
voorzitter Minette Straver aan hen uitgereikt.

Bestuurswisselingen
Zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft gelezen zijn de voorzitter en de penningmeester tijdens de
laatste algemene ledenvergadering afgetreden. Tot het (algemeen) bestuur zijn tijdens deze
vergadering toegetreden Corrie van Suylekom-Meijs uit Almkerk en Arjan Pullen uit Uitwijk. Beiden
zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
De onderlinge taakverdeling is als volgt afgesproken:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Minette Straver-van de Wetering
Corrie van Suylekom-Meijs
Arjan Pullen
Joost de Groot
Laura Leijser

Binnen de ANV-structuur zijn veel werkgroepen actief. Deze werkgroepen werken over het
algemeen zeer autonoom. Daar waar mogelijk zullen we gezamenlijk optrekken en de
samenwerking onderling verder versterken.
U kunt gebruik maken van ons e-mailadres info@anv-altenabiesbosch.nl om ons te benaderen.
Voorzitter Minette Straver

Uitgifte zaadmengsels
Op een mooie voorjaarsavond, 21 april, werden volgens afspraak de gratis zakjes zaadmengsel
uitgegeven die vele vogels kunnen lokken naar overhoekjes in tuinen en langs erven. Het mengsel
is dus niet alleen mooi om te zien, maar vooral samengesteld uit soorten waar vogels dol op zijn.
Het geeft natuurlijk nog een beter effect als het niet in het najaar gemaaid wordt, en ook op koude
dagen nog kan dienen als wintervoedsel.
Er was een gastvrije ontvangst voor de
uitgifte op het erf van Meeuwis Millenaar in
Dussen, melkveehouder en veldcoördinator
voor de ANV.
De leden van de PR-commissie hielpen een
handje mee, er werd streekeigen appelsap
geschonken met een oer-Hollands koekje
erbij. Een mooi moment om nader kennis te
kunnen maken of de contacten weer te
hernieuwen met (toekomstige) ANV-leden
die op die avond de zaden kwamen
ophalen.

Ruiterpaden
De Jannezandroute is deze winter eerst goed opgeruimd door Staatsbosbeheer. Alle in de winter
omgevallen bomen moesten verwijderd worden van de paden voordat wij als werkgroep de paden
konden vlakken en egaliseren met groot materieel.
Op 1 april, de openingsdatum van de route, lag alles er prima op orde bij! In de periode erna zijn
er nog een paar flinke voorjaarsstormen geweest die bomen over de paden hebben doen vallen.
Wanneer er sprake is van kettingzaagwerk dan valt dit onder onderhoud van Staatsbosbeheer.

Helaas blijkt nu in de praktijk
dat ze daar ook mankrachten
te kort komen, waardoor deze
obstakels langer blijven liggen
dan gewenst.
Als er iemand binnen de ANV is
die het leuk vindt om te helpen
bij het verwijderen en zagen
van omgevallen bomen over
het pad dan houden wij ons
warm aanbevolen????!!!!
(e-mail naar
marianne@fam-heijmann.nl)
Het zou fijn zijn als deze
overlast in de toekomst zo kort
mogelijk duurt!
Regelmatig checken wij de
route (bevestigen opnieuw de
routeborden die verdwenen
zijn etc.), waarbij niet alleen
de bomen over de paden een
obstakel kunnen vormen maar
soms is er sprake van
wildkamperen op het pad.
Ook parkeren vissers soms
ongevraagd hun auto op het
pad en zorgen voor oponthoud!
De verbreding van de dijkwerkzaamheden nabij de Aakvlaai hebben ervoor gezorgd dat een
gedeelte van de route daar al een jaar lang niet meer te rijden is. Hopelijk zijn deze ongemakken
binnenkort verholpen en kan er weer gebruik gemaakt worden van het pad daar onderlangs de
dijk. Regelmatig is er contact met het waterschap omtrent bovenstaande ontwikkelingen.
Verder zijn wij, behalve de plannen in de Noordwaard, ook bezig met het ontwikkelen van een
Altenaroute rondom Sleeuwijk en omgeving!

Wulpen-excursie
Op dinsdagavond 9 juni hadden
maar liefst minstens 50 leden
zich om 19.00 uur verzameld op
de afgesproken locatie bij de
uiterwaarden langs de
Heusdense brug. De ANV-tent
was opgezet, waaronder men
verwelkomd werd met koffie,
thee en “Woerkumse sloffen”.
Voor de ANV was het
verheugend om te zien dat het
een mooi gemengd gezelschap
betrof, zowel vanuit de
agrarische gemeenschap, als
burgers met meer of minder
kennis van vogels. Als iedereen
voor elkaar open staat, is er
veel te leren ! Er werd die avond
dan ook onderling veel kennis gedeeld.

Onze veldcoördinator en initiatiefnemer van de excursie Meeuwis Millenaar, deze keer vooral in de
hoedanigheid van vogelaar, was bij aankomst nog zeer verontrust of er wel wulpen te zien zouden
zijn die avond; er bleek een agrariër die hele middag al bezig te zijn geweest in het gebied om
oude omheiningen op te ruimen……en dan zoeken de vogels uiteraard tijdelijk een andere
verblijfplaats. Achteraf gezien waren er aan het eind van de excursie meer dan genoeg wulpen te
zien en te horen, en daar deden we het voor !
De hele groep liep na de koffie over de dijk
richting brug, met een schitterend uitzicht
over de rivier en de uiterwaarden begroeid met hoog, wuivend gras.
Uiteraard waren er veel “ervaren” vogelaars
bij, met de gebruikelijke uitrusting van
verrekijkers en telelenzen. Ook die werden
gedeeld, zodat iedereen wel een blik kon
werpen op de wulpen die op het laatste
moment toch nog besloten terug te keren
naar hun bekende plekken. Buitengewoon
bijzonder, dat we in ons gebied zo’n grote
populatie wulpen hebben !

Tijdens deze avond werd ook de nieuwe
pomp, op zonne-energie, gedemonstreerd
die ingezet gaat worden om bepaalde
gebiedjes meer “natte voeten” te geven.
Dit is bedoeld om op die manier meer
specifieke vogels daar te kunnen houden of
zelfs juist aan te kunnen trekken. Omdat
de regio volgens de nieuwe normen moet
kunnen aantonen dat er ergens “kansrijke”
gebieden zijn voor vogels, om vervolgens
in aanmerking te kunnen komen voor
aanwijzing en subsidie, kan dit een
instrument zijn om daarvoor in te zetten.

Boerenerfdag 2015
De Boerenerfdag van de ZLTO afdeling ‘Altena Biesbosch’ vindt dit jaar
plaats op 22 augustus. Als locatie is gekozen voor de melkveehouderij
de Bloemplaat Hoeve, Duijlweg 6a Almkerk, van de familie Van Winden
en de familie Kemmere. De Boerenerfdag is een jaarlijks evenement
van de ZLTO afdeling ‘Altena Biesbosch’, om aan belangstellenden te
laten zien wat de boeren en tuinders in onze streek allemaal doen.
Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er activiteiten voor jong en oud. U kunt
natuurlijk het melkveebedrijf bezichtigen. Ook zullen er op de
Boerenerfdag vele bedrijven uit de omtrek aanwezig zijn, om te
vertellen over hun (streek)producten. Veel producten zijn ook te koop.
Verder staan er verenigingen die een band hebben met het landelijke
gebied in het Land van Heusden en Altena. De ANV Altena-Biesbosch is
natuurlijk ook vertegenwoordigd, en nodigt u als lid van harte uit in de
ANV-tent en bij de stand van de snoeibrigade.
Graag tot ziens op de Boerenerfdag op 22 augustus.

Tienjarig jubileum ANV Altena Biesbosch
Op 11 september wordt u als lid in de late middag hartelijk ontvangen door de ANV ter ere van
het 10-jarig bestaan. Het jubileumfeest wordt gehouden op dezelfde locatie als in 2010 tijdens de
viering van het vijfjarig bestaan, een idyllische locatie aan het water van de Bakkerskil, in de
Oostwaard van de Biesbosch. We hopen natuurlijk ook nu weer op gunstige weersomstandigheden,
maar er zal uiteraard een tent aanwezig zijn, en het hapje en drankje zal sfeervol muzikaal omlijst
worden. Verdere informatie zult u vinden op de uitnodiging die u op een later tijdstip per mail
ontvangt. Tot dan, noteer alvast in uw agenda !

Bloemenranden
De eerste foto met het kerkje op
de achtergrond is op het land
van de fam. Leemans aan de
Nathalsweg in Hank, met de
kerk van Hank dus op de
achtergrond. Ze hebben de rand
aan weerszijden van hun
boerderij liggen. Justin Leemans
vertelde dat hij enorm veel
reacties krijgt van mensen uit
het dorp, maar ook van fietsers
en van de mensen die op de
naastgelegen camping van de
Kurenpolder verblijven. Hij had
zelfs een brief gekregen van een
onbekende, die hem wilde laten
weten dat ze zo enorm genieten
van de mooie bloemenranden !

De tweede foto is de rand die langs het
Liniepad ligt, tussen de Roef in Sleeuwijk
en de Uitwijkse Molen. Er wordt hier heel
veel gefietst en gewandeld, je ziet heel veel
mensen stilstaan en afstappen om te
plukken en foto’s te maken. Het gras in de
berm was onlangs gemaaid en nog met de
hand op ruiters gezet, een zeldzaam plaatje
dus!

Redactie Nieuwsbrief
Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren.
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