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Van het bestuur:
In de laatste bestuursvergadering van onze ANV, 16 juli j.l. zijn weer heel wat
onderwerpen de revue gepasseerd
Met trost presenteren we onze vernieuwde Website: www.anvgroeneoogst.nl
Dit gebeuren, is tot stand gekomen door de grote inzet van Liesbeth Boenne.
Een aanrader voor onze leden om deze site vanaf nu regelmatig te openen.
Je komt er een scala aan onderwerpen tegen waar we mee bezig zijn.
Ons devies is nu de site actueel houden. We willen dat graag samen met u doen. Heeft u
onderwerpen of mooie foto’s van uw activiteiten stuur op naar de secretaris.
Akkerranden:
HIER LIGGEN OOK VOOR ONZE VERENIGING FLINKE ONGENOEGENS.
Bijeen aantal leden loopt de uitbetaling, en het overleg met D.R. zeer moeizaam.
Dit nog steeds vanaf de doorstart in 2010.
Het is een landelijke, en voor ons provinciale klacht, we zijn dus niet alleen.
Voor ons doet de provincie, als opdrachtgever, er alles aan om dit probleem op te lossen
We wachten nu op de 28e augustus (verg. zws platform), waar de provincie stand van
zaken zal geven.
Na 15 juli mag er weer maai onderhoud plaats vinden! Zie plastic kaart.
Kijk voor nieuws op onze site.
Excursie naar akkerranden.
Het ligt in de bedoeling om dit in augustus te doen plaats vinden.
De weergoden hebben tot nu toe ons steeds doen uitstellen.
Hoe omgaan met en patrijzen en veldleeuwerikenrand. Het is goed om bij te praten in de
praktijk.
Een uitnodiging volgt. Zie ook onze site.

Gewasborden:
Deze borden zijn ook dit voorjaar weer langs een 3 tal fietsroute”s geplaatst.
De vraag van waar en wanneer wordt wat gezaaid was ook dit voorjaar weer nadrukkelijk
aanwezig
Deze mannier van presenteren van de borden, is dit jaar waarschijnlijk voor het laatst.
Hoe verder volgend jaar?? Verhuren ?? Ideeën welkom
Boerderijborden.
Tot nu tor een twintigtal afgeleverd
De borden worden thuis bezorgd met dwars schoor en lange palen.
Het is aan de ondernemer zelf om dit bord zo mooi mogelijk te plaatsen , met palen op
gewenste lengte en waarschijnlijk zonder schoor.
Er komt vanaf nu een tweede ronde om te bestellen.
Belangstelling, meldt U aan, ook voor vragen over mogelijk heden staan wij open.
De ronde loopt voorlopig tot voorjaar 2013
Project ,Ganzen culinair.
Geschoten grauwe ganzen, nu de overzomerraars, en de canada gans worden in
samenwerking met LEKKER REGIONAAL STREEK PRODUKT nog steeds gepromoot
Diverse presentatie”s zijn geweest, en er volgen nog enkele.
26 juli is er een FAIR in Goes, 15 augustus in Noord Beveland. En waarschijnlijk nog een
tweetal in september. Houdt onze site in de gaten.
Verder proberen we nog op diverse manieren het goede regionale streekproduct aan de
man te krijgen, ganzen die ons eerst overlast bezorgden!!!!!
Bloemplukranden :
Voor een 5 taldeelnemers van onze vereniging, en de Pilot ( zie web-site )is het afwachten
De vroeg gezaaide percelen bloemen ogen prima. Passanten en plukkers zijn enthousiast.
Voor de later gezaaide randen hopen we op net zo’n resultaat.
Advies: neem vaak een boeketje mee uit één van deze randen.
Een excursie naar Walcheren ligt nog op korte termijn in ‘t verschiet.
Winterganzen;
Het inschrijven voor de deelnemers aan de PSAN heeft in juli plaats gevonden.
Dit najaar zullen we vanuit de ANV activiteiten organiseren voor de deelnemers en
andere belangstellenden binnen de foerageergebieden. (kleine excursie”s voorlichting e.a.)
Een uitnodiging volgt. Kijk hiervoor op onze site.
FAB randen:
Deze biologische bloemenranden zijn bedoeld voor het inzetten van insectenbestijding in
de akkerbouwgewassen. Vanuit de rand hopen we o.a. op luizenvermindering in de
gewassen. Hier doen 550 deelnemers aan mee in Nederland.
Binnen onze vereniging doen er vijf deelnemers mee aan dit 3- jarig project.
Voor meer info: zie de site van “Bloeiend Bedrijf”.
Ook op onze website komt er een link naar dit gebeuren.

FRUITPERSDAG:
Deze dag wordt georganiseerd door SLZ.
Plaats : bij C.Dees Axelsestraat 120 Zaamslag. Camping De Stropielekker.
Datum: zaterdag 29 september 2012.
Het is de bedoeling dat ook dit jaar weer oude appel- en perenrassen worden geperst.
Door het natte een koude voorjaar is de vraag: Is er wel voldoende fruit dit jaar?
Misschien kunnen reguliere telers een aanvulling geven?
We gaan in samenwerking met SLZ een mooie dag organiseren.
Zie ook hiervoor onze site.
Namens het bestuur:
Nog steeds zijn enthousiaste mensen welkom in ons bestuur. Wilt u en durft u zich in te
zetten voor de Agrarisch Natuur meldt u aan bij de secretaris.
Tot slot van deze nieuwsbrief wensen we u allen een goede en voorspoedige oogsttijd.
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