NIEUWSBRIEF 2 - 2013
VAN HET BESTUUR.
Voor U ligt de 2* nieuwsbrief van 2013. In deze nieuwsbrief hebben we nog één en ander op papier
gezet over diverse onderwerpen die de ANV momenteel bezig houdt. We zijn blij met de
versterking binnen ons bestuur en dit met de aanvulling van Jeanne Boënne-Uitdewilligen. Cees
Dees is herstellende van een operatie, dus voor hem even pas op de plaats. We wensen hem een
goede herstelperiode en een goede gezondheid toe.
BOERDERIJBORDEN.
We zijn bezig met de nieuwe, tevens laatste, boerderijborden. Hierna is deze actie ten einde.
HET JAAR VAN DE PATRIJS.
Patrijzen gespot in de buurt? Dit kunt u doorgeven via www.waarneming.nl of via één van de
bestuursleden van de ANV. Zo krijgen we met zijn allen een idee wat en waar er nog patrijzen
voorkomen. Mogelijk zijn onder andere de akkerranden hier debet aan.
WANDELPADEN.
Kleine doorsteken langs bijvoorbeeld een akker kan een positieve manier zijn om de burger en de
toeristen te laten genieten van het boerenland. Tevens kan dit bijdragen aan onderricht over ons
bestaan en product. Heeft u belangstelling naar zo’n wandelpad? Er zijn nog verschillende
mogelijkheden (contracten van 7 jaar).
GANZENVLEES.
We zijn nog steeds het aanspreekpunt voor ganzenvlees. Met Pinksteren heeft de ANV in Axel
(budget neutraal) op de landdag gestaan. Op 18 en 19 augustus hebben we toegezegd om
aanwezig te zijn bij het ambachtelijk weekend in de Baeckermat te Westdorpe. Ook dit weer
zonder kosten voor de ANV. Tevens komen er nog verschillende vragen binnen of wij als ANV naar
diverse marktgelegenheden willen komen om meer uitleg te geven over ganzenvlees. Hier kunnen
we helaas niet altijd aan voldoen vanwege tijd en bemensing. We staan nog steeds open voor
ideeën hoe we de naamsbekendheid kunnen vergroten en de logistiek kunnen verbeteren.
PLUKRANDEN.
We hebben te maken gehad met een koud voorjaar. De bloemplukranden zijn op tijd gezaaid
maar hebben in aanvang weinig groei. Een zestal deelnemers gaan weer aan de slag, net als
vorig jaar. Waar en bij wie de plukranden te vinden zijn staat vermeld op onze website. We melden
het tevens weer bij de VVV. De geplande excursie voor bloemranden naar Walcheren wordt
verplaatst naar een later tijdstip. De reden hiervoor is het nog niet in bloei staan van de randen.
Wanneer de nieuwe excursie zal plaatsvinden wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Ook in West Zeeuws Vlaanderen (Bloeiend West) hebben leden van de stichting, bloemplukranden
ingezaaid. Hier worden met borden aangegeven waar de plukranden liggen.
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GANZENOPVANG.
Voor diegenen die meedoen aan ganzen opvang in de foerageergebieden beginnen we dit jaar
aan het laatste jaar van het contract. De plannen over hoe nu verder zijn nog onbekend. Voor ons,
met nog een jaar voor de boeg, ( 2013-2014 ) blijft het vooralsnog bij het oude.
Voor de deelnemers die een jaar eerder gestart zijn en waarvoor Adrie Riemens tussenpersoon
was, is de overeenkomst afgelopen. Tevens stop Adrie Riemens als tussenpersoon. Zolang er nog
geen nieuw beleid is, belanden deze deelnemers in een situatie binnen de foerageergebieden
waar niet bejaagd mag worden. De schade zal zelf gemeld moeten worden. We hopen op een
tussenregeling, maar hierover is nog niets bekend. We hebben de afspraak met Adrie Riemens dat
als er een nieuw beleid komt dat collectief geregeld moet worden, dat wij als ANV dit van hem
zullen overnemen.
AKKERRANDEN.
Binnen onze vereniging zijn er dit voorjaar een tiental deelnemers gestart aan een nieuwe 6 jarige
periode. Er is gekozen voor de Patrijs, Leeuwerik of doortrekkende wintervogels. Het zal wennen zijn,
we zullen moeten leren hoe we een jaar lang met de rand moeten omgaan. Van elkaar leren is
onze insteek. Bij elkaar komen en bezichtigen organiseren zal hier ook positief op kunnen werken.
We zijn van plan dit binnenkort te organiseren binnen onze vereniging.
VOEDSELBANK
Vanuit ons bestuur, onder de vlag van ANV en ZLTO, wordt tweemaal in de drie weken een
versproduct aan de voedselbank geleverd. Dit kunnen bijvoorbeeld aardappelen, uien, wortelen
appels eieren of nog andere producten zijn. De producten worden bij de boer gekocht, door ons
ingepakt en geleverd. Boertje Feijter (de groenteboer uit Terneuzen) verzorgt de derde week. De
producten worden betaald door de diaconieën van de Protestante kerken in Oost Zeeuws
Vlaanderen. Dit geldt voorlopig voor een periode van één jaar. De ANV is hier ook financieel
neutraal.
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