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Colofon
Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss
Juni 2014, jaargang 15, nummer 58, oplage 450.
Kopij
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld een verslag(je) van een werkdag, een excursie, een lezing, een
expositie of een interessante waarneming te schrijven.
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties mailen naar
redactie@landschapsbeheer-oss.nl.
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende nieuwsbrief is 1 september 2014.
Foto’s voorpagina
Boven: Huis Cumberland na de opening.
Linksonder: Op weg naar de toren, langs een grafheuvel
met de schaapskudde van Wim Jans.
Rechtsonder: Bij de uitkijktoren, wachtend op de officiële
opening.

Website Landschapsbeheer Oss
Landschapsbeheer Oss is groeiende en daarmee ook de
informatie die op onze website beschikbaar is. De lay-out
en leesbaarheid is verbeterd en vernieuwd! Surf snel naar
www.landschapsbeheer-oss.nl. (RC)

Nieuwe
penningmeester
en assistentie
We zijn erin geslaagd toch op
redelijke termijn een opvolger
voor Pim te vinden. Dat is een
oud gediende in de club, namelijk Jan Ploegmakers.
Voor wie Jan niet goed kent:
Jan is een van de oprichters
van Landschapsbeheer Oss en
was in het eerste jaar zelfs
onze voorzitter!
Naast Jan zal Henk Veld als administrateur ondersteuning bij
de boekhouding geven, zodat
de financiën op verantwoorde
manier zullen worden afgewikkeld. Jan zal als penningmeester de verantwoording dragen
voor het financiële beleid en de
jaarlijkse rapportages verzorgen.

Declaraties
Declaraties kunnen (bij voorkeur) worden ingediend via
mailadres: penningmeester@landschapsbeheer-oss.nl
Je kunt ze ook opsturen naar
de werf, Tolstraat 3, 5342NH
te Oss of afgeven aan hetzij
Jan Ploegmakers of Henk Veld.
Bij afwezigheid kun je ze ook
afgeven aan Henk Smouter of
Tonnie van Hooff.
Voor declaraties is een declaratieformulier beschikbaar. Dit
zal via de mail worden toegestuurd.
Het bestuur
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Tuinhuis Cumberland
officieel geopend
Drie jaar nadat de Gemeente Oss de voormalige heemtuin
met het bijbehorende tuinhuis kocht van de vorige eigenaar, de familie de Nijs, en het daarna ter beschikking
stelde van Landschapsbeheer Oss, heeft wethouder Hendrik Hoeksema op 27 mei het totaal verbouwde tuinhuis
officieel in gebruik genomen.
Tuinhuis klein paleisje
Dat gebeurde op een zeer regenachtige middag aan het in
1992 vernoemde “Laantje van Cumberland” dat verscholen
ligt tussen de Witte Hoeflaan en de Koningsweg in natuurgebied “De Stelt”. Aanwezig bij de opening waren zo’n
kleine honderd afgevaardigden van de gemeente Oss, de
wijkraden uit Oss Zuid en de Ruwaard, maatschappelijke,
sociale en natuurorganisaties, talloze buurtbewoners en
een groot aantal vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss.
De belangrijkste gast was echter Henk de Nijs, voormalig
eigenaar van het ca. 2 hectare grote perceel, waarop in
1991 door zijn overleden vrouw Marjolijn de heemtuin
Cumberland werd aangelegd. Henk was, vergezeld door
zijn beide zoons Hugo en Bas, speciaal vanuit zijn huidige
woonplaats Bloemendaal naar Oss gekomen om de wedergeboorte van tuin en huis mee te maken! Enthousiast
schreef hij in het gastenboek van de Tuinderij dat zijn
overleden vrouw het zich niet beter had kunnen wensen,
zo mooi de moes-en kruidentuin er nu bij staan en het gerenoveerde tuinhuis vond hij prachtig. Ondanks het feit dat
de band met Oss wat wankel was geworden door zijn verhuizing naar elders, wil hij graag nog eens terugkomen in
de tuin om de verdere ontwikkeling te volgen. Nadat alle
gasten, na het welkomstwoord van voorzitter Ronald Widdershoven, van een warme VanTosse-cranberryflap met
een kop koffie genoten hadden, bedankte eerst Frans Hol,
namens Landschapsbeheer, alle vrijwilligers, die de laatste
weken voor de oplevering zo hard hadden meegewerkt bij
allerlei klussen, hartelijk voor hun inzet. Projectcoördinator
Henk Smouter van Landschapsbeheer ging vervolgens in
op het ontstaan en de toekomst van Landerij/Tuinderij
VanTosse in het licht van het grote, enkele miljoenen kostende project “Landschap van Allure”. Hij dankte ook klussenbedrijf Johan van der Wijst uit Zeeland, die het bij de
overname primitief uitgevoerde tuinhuis omtoverde tot een
waar paleisje met een vergader-/recreatieruimte, een keuken, toiletgroep, opbergruimte voor gereedschappen, kasten en een fraaie zolderverdieping die zich voor vele doeleinden leent. Ook de Koornbeemd, dat de riolering aanlegde, en achterbuurman Cor Lansdaal, die het grote terras voor zijn rekening nam, kregen alle eer!
En omdat het tuinhuis ooit eens werd vernield door brand,
installeerde de firma Kling uit Nistelrode er een tweetal
brandblusapparaten en een blusdeken.

Natuur en landschap raken elkaar in de Stelt
Henk de Nijs ging in zijn toespraak terug naar de eerste
periode van huis en tuin en bood de tuiniers een ingelijst
eerste ontwerp van de voormalige heemtuin aan dat ontworpen was door oud-wethouder Jules Iding. Als laatste
spreker memoreerde wethouder Hendrik Hoeksema de bemoeiingen en de inzet van het gemeentebestuur van Oss
in de afgelopen jaren bij het tot stand komen van het project, waar hij zelf ook terecht erg trots op is. Zijn opmerking in het gastenboek was: “geniet van deze mooie plek,
waar natuur en landbouw elkaar kruisen en werk aan de
toekomst van een mooi Oss!”. De officiële openingshandeling van de wethouder bestond uit het onthullen van een
fraai houten bord aan de voorgevel van het tuinhuis met
daarop de naam “Huis Cumberland”, dat geschonken was
door het klusbedrijf van John van der Wijst en ook een
klein bord, met wat historische gegevens over de plek van
het tuinhuis, onder de overkapping aan de zijkant van het
huis, werd zichtbaar gemaakt. De geplande wandeling
door de tuin viel door de regen letterlijk in het water.
Slechts een handjevol bezoekers bracht onder paraplu’s
een kort bezoekje aan het fraaie complex. Gelukkig was er
door het toen uitgedunde bezoekersaantal genoeg plek in
het huisje, onder de overkapping en op het terras, in een
snel opgezette partytent, om nog een tijd gezellig na te
praten bij een glas bier of wijn en met heerlijke kaas en leverworst van Spierings Landwinkel.
Dick Roza
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Paalgravenmonument
geopend
Donderdagmiddag 22 mei werd, met een aantal openingshandelingen door gedeputeerde Brigitte van Haaften en
wethouder Hendrik Hoeksema, archeologisch monument
Paalgraven voor het publiek opengesteld. In de oksel van
de A50 en de A59 en letterlijk aan het begin van de Weg
van de Toekomst kunnen bezoekers nu een landschap uit
een ver verleden (1800-500 jr. v. Chr.) ervaren.
De Vorsten van Oss
Voorafgaande aan de opening woonden zo’n 100 vertegenwoordigers uit de kringen van archeologie, heemkunde en
de gemeente, alsmede een delegatie van Landschapsbeheer Oss, in de raadszaal van het gemeentehuis een lezingenprogramma bij. Medewerkers van de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden, Durham University, het
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, stichting “Kunst
aan de A 50” en de BKKC* haakten vanuit diverse invalshoeken in op de lange opgravings- en onderzoekperiode
van het Zevenbergse grafheuvelcomplex en de Nieuwe Arcadische Route (NAR)** - onderdeel van het project
“Kunst aan de A 50” -, waarin acht gemeenten langs de
A50 samenwerken. De middag werd geopend door wethouder Hendrik Hoeksema en door hem ook afgesloten
met het onthullen van een door Raf Timmermans vervaardigde “artist impression” van de Vorst van Oss. Die impressie is nog tot 7 september te zien op de tentoonstelling “De Vorsten van Oss” in Museum Jan Cunen in Oss,
waar de vondsten en verhalen van de drie grootste grafheuvels van Nederland gepresenteerd worden.

Loopbrug en uitkijktoren
Na afloop van het lezingengedeelte werden de genodigden
met twee touringcars naar Paalgraven gebracht. Onderweg
werd nog even gestopt bij de fietstunnel onder de A 50
(tegenover het Vorstengrafmonument) om daar de 160
vierkante meter grote graffiti-muurschildering te bekijken,
waarin de graffitikunstenaars Bart de Ruijter en Maurice
Broekhoff hun impressie weergeven over de historie en de
mythen van het grafheuvelgebied van lang geleden. Aangekomen bij het grafheuvelcomplex kregen de bezoekers
eerst een Osse cranberryflap en een flesje spawater, aangeboden door Landschapsbeheer Oss, waarna de voettocht
naar de grafheuvels startte. Eerst werd even gestopt bij
een doorkijkpaneel van het Zevenbergse huis, dat daar
stond van 1830 tot het in 1947 door brand werd verwoest.
De volgende stop was bij het betreden van de ludieke
loopbrug van cortenstaal, die onder het viaduct van de
A50 door, de verbinding vormt met het grafheuvelterrein.

De zeer aparte loopbrug w erd ontworpen door Kiki van
Eijk en Joost van Bleiswijk. Bij het houten hekje dat het
terrein afsluit, werd het grote paneel met uitleg over de
historie en het gebied bewonderd en vervolgens slingerde
de stoet, die door het aanhaken van een grote groep vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss was aangegroeid tot
zo’n 120 mensen, over de weer ontluikende heide richting
de uitkijktoren die recent nabij het viaduct bij Vorstengraf
gebouwd werd. Een grote kudde schapen, gehoed door
herder Wim Jans uit Zeeland, zorgde voor een fraai decor.
De uitkijktoren, met een fraaie spiraaltrap heeft een bordeshoogte van 8,5 meter. Hij is geheel vervaardigd uit
staal en werd na het produceren thermisch verzinkt en
daarna nog 2-laags gepoedercoat. Ontwerper Jeroen van
Bruggen en bouwer SMT Stelt Metaal Techniek uit Nieuwendijk kunnen trots zijn op hun werk! Bij de toren aangekomen, sneed Hendrik Hoeksema met een scherp mes een
zwart zeil door, waarna de trap va de toren zichtbaar
werd. Nadat Hendrik en Brigitte van Haaften als eerste
naar boven geklommen waren, volgden snel heel veel anderen. Ze genoten van het mooie uitzicht over de daar in
elkaar overvloeiende snelwegen A50 en A59 en de beide
archeologische monumenten Vorstengraf en Paalgraven.
En vooral Paalgraven lag er schitterend bij, dank zij de
vele uren snoeien, knippen en opruimen die onze vrijwilligers er vorig jaar en dit jaar tijdens een groot aantal
werkdagen aan hadden besteed! Na afloop brachten de
bussen ons weer naar Oss, waar in Museum Jan Cunen
nog werd nagepraat bij een glas en een hapje.
Dick Roza
* Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur
** De Nieuwe Arcadische Route (NAR) langs de grafheuvels in Brabant is te
vinden op de app “Brabant vertelt”.
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Afscheid van Pim Rinses
Als gevolg van een noodlottige val in het huis van één van
zijn twee dochters op 19 maart, is onze penningmeester
Pim Rinses op 29 maart in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen overleden. Op zaterdag 5 april namen we in een
overvolle aula van het crematorium in Rosmalen afscheid
van hem.
Niet zeuren, gewoon doorgaan!
Pim, die op 22 oktober 1944 in Den Haag geboren werd,
studeerde scheikunde in Leiden en ging na zijn afstuderen
werken als leraar scheikunde aan de Middelbare Laboratoriumschool in Oss. Dat was een kleine school, waar een
goede band was met de leerlingen, die soms nauwelijks
jonger waren dan Pim. Na de zoveelste scholenfusie kreeg
hij een nieuwe functie en werd directeur Volwasseneneducatie, met als standplaats de oude school aan de Linkensweg. Na een hartinfarct besloot Pim in 2003 om vervroegd
met pensioen te gaan. Stil thuis zitten was echter niets
voor hem en al eind 2004 meldde hij zich aan als vrijwilliger bij Landschapsbeheer Oss, waar hij voor het eerst op 8
januari 2005 zijn eerste werkdag had. Pim had echter veel
meer in zijn mars, dan alleen met veel inzet en energie in
de natuur te werken en toen dan ook in augustus 2006 de
bestuursfunctie van penningmeester vacant kwam, was hij
graag bereid die functie op zich te nemen. En hij profileerde zich de jaren daarna niet alleen als een zeer kundig
financieel beheerder van Landschapsbeheer en daarnaast
ook van Landerij VanTosse en de werkplaats NLC, maar
blonk ook uit als organisator van jubilea, feesten en kersten nieuwjaarsvieringen. Ook als beheerder van onze VanTosse-producten en als marktkoopman op streekmarkten
was Pim onmisbaar. Toen hij in november 2010 een hartoperatie moest ondergaan en daarna later ook nog een
nieuwe heup kreeg, kon hij bijna niet wachten om weer
aan het werk te gaan bij Landschapsbeheer. Het devies
“niet zeuren, maar doorgaan” was hem heilig! Pim was een
man van weinig woorden, maar als hij beloofde iets te
doen, dan was dat ook gereed op de afgesproken dag. Hij
was ook de man die ervoor zorgde dat het allemaal klopte
in onze steeds maar groeiende organisaties. Hij was niet
alleen de man van financiën, maar bood iedereen ook een
luisterend oor. Hij had goed door wat er onder onze vrijwilligers leefde en daar handelde hij ook naar.
Echte vakantieman
Pim was, toen hij overleed, ruim 46 jaar getrouwd met
Etty Fastenau, zijn jeugdliefde, die hij 55 jaar geleden
leerde kennen op de dansles van de Rijks H.B.S in Vlissingen. Pim en Etty kregen twee dochters en vier kleinkinderen, die hen veel geluk brachten. Zowel Pim als Etty
hielden van het sportieve buitenleven. Ze kampeerden al
sinds het midden van de jaren zestig en trokken ook al
met hun kinderen per openbaar vervoer, met rugzakken
en kleine tentjes naar Zwitserland. Later kochten ze een
camper en trokken daarmee o.a. naar Spanje. Maar ook
waren ze veel te vinden in Burgh-Haamstede aan de
Zeeuwse kust, waar ze een oude stacaravan hadden. Ze
hielden erg veel van de zee, maakten lange fietstochten en
bezochten er familie van Etty die in Zeeland woont. En
tenslotte bekroonden ze hun reislust zo af en toe met een
paar weken op hun lievelingseiland Fuenteventura in
Spanje. Zo, tijdens die lange vakanties liet Pim ons steeds
wat meer wennen aan het feit dat hij al had aangekondigd
dat hij wel eens wilde stoppen als penningmeester. Maar
dat dat afscheid zó abrupt zou komen, hadden we natuurlijk nooit kunnen verwachten. We missen Pim nog elke
dinsdagmorgen op zijn vertrouwde plek in de Tolstraat en
ook bij alle vergaderingen daar, waar zijn deskundigheid

en rustige optreden altijd van groot belang was. We zullen
nog lang aan hem denken, bij alles wat we nog doen tijdens ons werk!
Het zal moeilijk voor ons zijn om te wennen aan het idee
dat Pim op dinsdagochtenden niet meer op zijn vertrouwde
plek in de Tolstraat zal zitten.
Wij zullen hem missen. Maar nog moeilijker zal het zijn
voor Etty, Marjolein en Anthony, Janneke en Ulas en de
kleinkinderen Niels en Isa, en Emre en Zeynep om hun
man, vader en opa te missen.
Pim bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend.
Het bestuur

Speltbrood op
Spaans eiland
Van Etty, de vrouw van Pim
Rinses, ontvingen we nog
een foto van hun laatste vakantie in Fuerteventura in
februari van dit jaar. Ze zaten daar in een barretje annex broodverkoop. Op het
bord stond, tot hun verrassing, dat ze er ook speltbrood (pan de espelta) verkochten. Waarschijnlijk niet
op het eiland zelf verbouwd,
tenzij het ook groeit op lavastenen, zo suggereert
Etty. (DR)
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Hop: nieuwe teelt
Landerij VanTosse

Proefteelt veldbonen
uitgebreid

Het levert een beeld op dat vragen oproept, al die palen in
een akker. Diverse malen hebben we dat al gehoord van
wandelaars die langs onze hopakker in aanleg kwamen.
Het is voor deze streek maar ook voor de rest van Nederland dan ook een ongewoon beeld. De teelt van hop komt
in Nederland hoofdzakelijk op bescheiden schaal voor in
Limburg (tbv de Gulpense bierbrouwerij) en ook in Schijndel is een tiental jaren geleden een hopakker aangelegd.

Vorig jaar zijn we op de Tuinderij VanTosse begonnen met
een proefteelt van ca 35 bonenrassen om te beoordelen
welke bonen geschikt waren om in de Brabantse bonenburger van Dalco Food verwerkt te worden. Daarbij ging
het vooral om de smaak, maar ook om de teelt te beoordelen. Uit deze proef kwam een aantal rassen naar voren
om mee verder te experimenteren.

Hopakker
Op de hopakker hebben we in rijen met een tussenafstand
van 5 meter 50 kastanjehouten palen in de grond geplaatst. De palen zijn met stalen draden met elkaar verbonden en verankerd. Over de palen is op 4 meter hoogte
een stalen draad gespannen. Aan deze draad zijn de klimdraden bevestigd waar de hopplanten tegenop groeien.
Naast elke hopplant zijn twee klimdraden bevestigd.
Plantmateriaal
In mei zijn de eerste planten geplant. Het plantmateriaal
was uit Engeland afkomstig en omvatte diverse rassen met
alle verschillende smaakeigenschappen: Fuggle, Target,
Bramling Cross, Northern Brewer, Challenger, Centennial,
Columbus, Nugget en Perle. In totaal zijn er ca 150 planten geplant. In het najaar wordt een zending uit Duitsland
verwacht van de rassen Taurus, Smaragd en Saazer van
ca 300 planten. Omdat hop sterk groeit zijn de planten ook
gemakkelijk te vermeerderen. Uitgaande van het dit jaar
verkregen materiaal zullen we dan volgende jaren de akker geleidelijk volplanten
Afzet
Voor de afzet zijn al contacten gelegd met een drietal speciaalbierbrouwerijen. Vooral de engelse rassen zijn vooral
voor speciale bieren gewild. De duitse rassen kunnen worden gebruikt voor grotere volumes. Het zou toch heel mooi
zijn als ons Maashorstbier wordt gebrouwen van hop en
brouwgerst uit eigen streek? We gaan ervoor!

Dit jaar hebben we op ca 0,7 ha deze rassen uitgezaaid en
willen we vooral ervaring opdoen met de teelt en de oogst.
Het zijn alle droogbonen, dat wil zeggen dat de bonen aan
de plant worden afgerijpt en als droge peul worden geoogst. Vroeger werden de bonenplanten gemaaid en op
ruiters buiten te drogen gehangen. Vervolgend werden de
droge peulen gedorst en de droge bonen gewonnen. Samen met de dorsclub de Stofvreters willen we de teelt en
oogst verder ontwikkelen en optimaliseren. Wanneer de
teelt een succes wordt hebben we er, naast de spelt, rogge
en cranberry’s al weer een nieuw gewas bij dat in de
streek zelf kan worden verwerkt! (Je zult wellicht afvragen
om welke soorten het gaat: dit kan ik uiteraard niet noemen omdat we het hebben over de ontwikkeling van een
nieuw product in samenwerking met een bedrijf).

Henk Smouter
Henk Smouter

Hop
Hop (Humulus lupulus) is een plant uit de Hennepfamilie (Cannabaceae).
Het is een kruidachtige linksom windende klimplant die ook in
het wild voorkomt in Nederland en België. De karakteristieke
'bellen' die in augustus/september aan de vrouwelijke plant
groeien en haar bloemen zijn het meest nuttige deel. Op deze
hopbellen bevinden zich klieren die een olieachtige, bittere stof
produceren: lupiline.
Dit wordt onder meer gebruikt als medicinaal middel en als bestanddeel van bier.
Grofweg zijn de hoprassen onder te verdelen in:
Bitterhoppen met een hoog gehalte aan bitterstoffen/lupiline.
Deze bitterstoffen hebben een conserverende werking en zorgen
daardoor voor een stabiel brouwproces tijdens met name de nagisting (ofwel lagering).
Aanvankelijk werd het bittere hop (het lupolinepoeder) als conserveringsmiddel in het bier gebruikt, maar men is langzamerhand aan de bittere smaak gewend en beschouwt het inmiddels
als een essentieel onderdeel van bier en zeker van pils.
Aromahoppen met veel smaakstoffen maar minder bitterstoffen
en minder conserverende werking.
Informatie van website van Sint Servattemus, Schijndel
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Weer geslaagde opruimactie zwerfvuil
Voor de achtste keer in successie hield Landschapsbeheer
Oss op vrijdag 21 maart weer een grote opruimactie van
zwerfvuil in haar gebied De Stelt/De Elzen. Deze keer onder de vlag van de actie “NL DOET”, waaraan landelijk
325.000 mensen, verdeeld over 8700 klussen, deelnamen.
Tot op het bot toe nat!
De opkomst van onze vrijwilligers was, ondanks de gestage regen, hoog. Ruim 30 van hen verzamelden zich om
9 uur bij het tuinhuis in onze tuinderij. Speciaal toegevoegd als werkende gasten waren wethouder Reina de
Bruijn en haar man Hans, terwijl Carmen Willems van de
gemeente Oss, die weer bemiddeld had bij de noodzakelijke opruimattributen, ook haar belangstelling toonde. Na
een peptalk van Reina werd een aantal groepen gevormd,
die de regen introkken. Rond half 11 was er weer de traditionele appel-/kersenflap van de gemeente bij de koffie.
Die kon door een gedeelte van de opruimers onder het afdak van het tuinhuis worden geconsumeerd, terwijl een
groot deel van de mensen helaas onderweg in de stromende regen per auto moest worden bevoorraad. Het resultaat van de actie was weer overweldigend: ruim 50
KOMO-zakken en het nodige grote afval vonden een plaats
in de grote bouwcontainer, die vanwege de verbouwing
van het tuinhuis tóch in de tuinderij stond opgesteld. (DR)

Betaling contributie Vriendenclub
Bij het nazien van de lijst met betalingen van de vriendenclub
voor het jaar 2014 constateerden we dat op 1 juni jl. 70 van de
ca. 260 leden de contributie nog niet hadden voldaan!
Daarom vragen we u vriendelijk even in uw administratie na te
kijken of u wel betaald hebt. Is dat niet het geval, maak dan zo
spoedig mogelijk minimaal €8,00 (meer mag natuurlijk ook)
over op bankrekening Landschapsbeheer Oss: NL RABO 0170
419894.

Oefenen voor andere tijd
Het centrum van Oss stond zondag 25 mei geheel in het
teken van een grootscheeps opgezette manifestatie met
als thema “Cultureel Uitje Oss”. Bij de bibliotheek, de Muzelink, de Lievekamp, Museum Jan Cunen, het stadsarchief
en de Groene Engel was, zowel binnen als buiten, veel te
genieten van muziek, zang, dans, cabaret, presentaties,
workshops, lezingen en voorlees-sessies.
Versterken van lokale voedselketen
Hoewel Landschapsbeheer Oss eigenlijk niets met kunst of
cultuur te maken heeft, waren we tóch een van de spelers
aan de manifestatie op die zonnige zondag. Want het
thema dat de bibliotheek gekozen had voor haar deelname
aan de dag was “Oefenen voor een andere tijd”. De samenleving verandert. Of het nu gaat om zorg, onderwijs,
economie, duurzaamheid, energie of communicatie, in alle
sectoren van de samenleving vinden kantelingen plaats!
Iedereen, zowel individuele personen, het bedrijfsleven of
de politiek, heeft het idee dat “het” anders moet. Een aantal van hen is al begonnen met oefenen voor een andere
tijd. Zo werkt Landschapsbeheer Oss al actief mee aan het
versterken van de lokale voedselproductie en is dus bij uitstek een “beoefenaar”! Zo vormden Landschapsbeheer Oss
en Landerij VanTosse samen met nog een tiental andere
deelnemers uit de wereld van energievoorziening, duurzaamheid, zorg en milieu samen een goed bezochte kleine
markt op het grasveld naast de bibliotheek. In de door
Nora Servaes, Albert Toonen en ondergetekende bemande
kraam werden met veel succes onze gedroogde cranberry’s en de sinds kort in eigen beheer gemaakte cranberryjam en saus verkocht, terwijl aan talloze bezoekers
alles over de Landerij en Landschapsbeheer werd verteld.
Dick Roza
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Landschapsbeheer gaat
gemeentelijke natuurgebiedjes onderhouden
Landschapsbeheer gaat alle gemeentelijke natuurgebiedjes
in het buitengebied van Oss onderhouden. Uniek voor Nederland, historisch moment, nog nergens vertoond, aldus
wethouder Hendrik Hoeksema tijdens de ondertekening op
21 mei van een overeenkomst waarin de overdracht van
plm 60 ha gemeentelijke natuur aan Landschapsbeheer
Oss formeel is vastgelegd.
Overeenkomst
Vaak immers zijn het de grote spelers zoals Brabants
Landschap of Natuurmonumenten die dergelijke overeenkomsten “binnenhalen”. Ook wethouder Reina de Bruijn
toonde zich zeer ingenomen met de samenwerking tussen
de gemeente en de grote groep lokale vrijwilligers, samengebracht in de stichting Landschapsbeheer Oss, welke zich
wekelijks inzetten voor het mooie en gevarieerde landschap in het buitengebied van de gemeente Oss. Onze
voorzitter Ronald Widdershoven dankte voor het gestelde
vertrouwen en nodigde het gemeentebestuur en de raadsleden uit om over 2 jaar al fietsend de eerste resultaten
van de inspanningen van onze vrijwilligers te komen bewonderen.

De overeenkomst is voor de jaren 2014/15, met als insteek deze daarna voor onbepaalde tijd te verlengen. Deze
proefperiode wordt vooral gebruikt om inzicht te krijgen in
de haalbaarheid van ambitie en natuurdoelen zoals deze
zijn omschreven in het Handboek Natuurgebieden Oss.
Concreet gaat deze overeenkomst over de volgende natuurterreinen: Ossemeer Meerdijk, Ossemeer Macharenseweg, Ossemeer Rietgors, groene vinger Spitsbergerweg,
groene vinger Frankenbeemdweg, groene vinger Mikkeldonkweg, park randgroen Mikkeldonk, Tilderd Oss zuid, Lithse Ham gebied Kesselsewaard, Lithse Ham gebied
schiereiland, Velmer Maren Kessel, Sassenstraat Oijen, Akkeren Lith, Waatselaar Berghem, Erfdijk Herpen, Hamelspoelweg Herpen, Wooij Herpen, Hollandse Kamp Herpen,
Lange Del Huisseling, Loonsestraat Neerloon, Hammen en
Bulk tussen Herpen en Huisseling, Ganzenweg in Overlangel, Ravensteinse Dijk in Haren en Rijt in Deursen. In sommige van bovengenoemde gebieden kwamen we in het
verleden al, enkele gebiedjes zijn nieuw maar zijn we dit
jaar voor het eerst al geweest, en in sommige gebieden
zijn we nog niet geweest. Niet opgenomen in deze opsomming maar al vastgelegd in andere overeenkomsten zijn
o.a. het nieuwe grafheuvelterrein, het Vorstengraf, vijf natuurterreintjes in gebied de Stelt in Oss Zuid, rolstoelpad
Vierwindenbos, eendenkooi Macharen en poelen Dieden.
Tonnie van Hooff

Paarse morgenster
De paarse morgenster (Tragopogon porrifolius) is zo’n
prachtige bloem, dat ik dacht: daar moet ik iets over vertellen in onze Nieuwsbrief.
Naamgeving

Hij behoort tot de familie van de composieten, waar bv de
paardenbloem en het madeliefje toe behoren.
Tragopogon is afgeleid van de Griekse woorden tragos =
bok en pogon = baard. Dit omdat het zaadpluis er baardachtig, als van een bok, uitziet.
In de Tuinderij VanTosse staat de paarse variant die in het
wild wel voorkomt, maar toch maar sporadisch. Meestal
kom je de gele morgenster (Tragopogon pratensis) tegen.
Pratensis is uit het Latijn afkomstig. Pratum is weide. Dit
omdat hij op grazige plaatsen groeit. Hij heet morgenster
omdat hij tot het middaguur mooi open staat en zich na de
middag weer langzaam sluit.

Oorspronkelijk komt deze plant uit het Middellandse Zeegebied waar hij sinds de oudheid als groente gebruikt
werd. Het is een tweejarige plant, d.w.z. dat hij in het eerste jaar zich als plant ontwikkelt en het tweede jaar pas in
bloei komt van april tot juni. Het bloemhoofd groeit solitair
op een sterk verdikte, eindstandige steel. Opvallend zijn
de ver uitstekende groene omwindselblaadjes, net een
sterretje. Later komt er vruchtpluis aan met nootjes (=zaden) net als bij paardenbloemen.
De morgenster heeft allerlei bijnamen, zoals haverwortel,
armeluisasperges, witte schorseneren, boksbaard en keukenmeidenverdriet.
Toepassingen

Hoofdzakelijk werd het als wortelgroente gebruikt onder
de naam haverwortel. De bladeren kunnen in salades worden verwerkt of als spinazie worden bereid. De zoetsmakende wortel, die kleverig melksap bevat, kan het eerste
jaar in de winter gegeten worden. Wel onder water schillen
vanwege het kleverige melksap. Hier zal ook de naam keukenmeidenverdriet wel aan te danken zijn.
In tijden van schaarste leverde de gebrande haverwortel
de bekende koffiesurrogaat. En wie van de ouderen kent
het niet van tijdens en direct na de oorlog!
Volksgeneeskunde

In de volksgeneeskunde staat beschreven door Nicholas
Culpeper (1614-1645): “De gekookte wortel is goed voor
de koude, verwaterde maag”. Bovendien schreef hij de
plant voor als lever- en galblaastonicum. Ook bij tuberculose zou men er van aansterken.
In de loop der tijden is de haverwortel bijna volledig verdrongen door de grote schorseneer, die ook al weer tot de
vergeten groenten behoort.
Maria Michiels
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2014 Jaar van de
spreeuw en de
eekhoorn
Elk jaar vragen Vogelbescherming, Sovon en de Zoogdiervereniging om extra aandacht
voor een inlandse vogelsoort of
zoogdier. Dit jaar werd uitgeroepen tot het jaar van de
spreeuw en de eekhoorn. De
eekhoorn is de zevende zoogdierensoort vanaf 2008 die
werd uitgeroepen tot dier van
het jaar. Eerder waren dat de
bunzing, de egel, het wild
zwijn, de vleermuis, de bever
en de steenmarter.

Werken aan een
“Groene Vinger”

Vier “Taurossen”
in Herperduin

Vrijdag 13 juni werkte een
groep van 25 vrijwilligers voor
het eerst aan het onderhoud
van “randgroen” van de gemeente Oss, namelijk aan de
“Groene Vinger” Mikkeldonk.
We knipten daar overhangende
takken weg langs twee wandel/fietspaden en een weiland en
schoonden de twee poeltjes
langs de “Groene Vinger” zelf.

Vrijdag 13 juni werden de eerste vier “Taurossen” losgelaten
in natuurgebied Herperduin
door Ronald Goderie van de
Stichting Taurus en de Osse
wethouder Hendrik Hoeksema.
Het Taurosproject werd in
2008 gestart door Stichting
Taurus om een volwaardige
vervanger te ontwikkelen van
het in 1627 uitgestorven oerrund.

Leuke nieuwe gebiedjes
Dit project is één van de leuke
nieuwe gebiedjes die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst die Landschapsbeheer
Oss op 21 mei sloot met de
Gemeente Oss. Eerder dit jaar,
op 9 mei, werkten we al bij de
visvijver aan de Waatselaar in
Berghem en op 3 mei hadden
we onze eerste werkochtend
met de groep Maren-Kessel in
de Kesselsewaard. De proloog
van het werken in nieuwe beheergebiedjes vond eigenlijk
plaats in “de Bulk” tussen Herpen en Ravenstein op 7 september vorig jaar. Deze maand
nog gaan we “De Akkeren” in
Lith verkennen en de rest van
de nieuwe gebiedjes, zoals de
Loonsestraat in Neerloon, de
Ganzenweg in Overlangel en
de Rijt in Deursen volgen later
nog. (DR)
Een “Groene Vinger” is een natuurlijke uitloop vanuit de noordelijke
wijken van de stad naar de natuuren landbouwgronden in de polder,
richting Hertogswetering. Naast de
locatie aan de Mikkeldonkweg zijn
er óók nog “vingers” aan de Frankenbeemdweg en de Spitsbergenweg. Ze zijn herkenbaar aan een
houten veehek met een poortje en
zijn alleen voor wandelaars begaanbaar d.m.v. een gemaaid voetpad.

Bekend van ons uitje
De vier uit Schotse Hooglanders teruggefokte dieren, één
stier en drie koeien, zullen in
etappes en binnen vier jaar alle
Schotse Hooglanders, die het
natuurgebied al vanaf eind jaren negentig begrazen, gaan
vervangen. Een grote groep
van onze vrijwilligers heeft op
10 september vorig jaar al
kennis gemaakt met de nieuwe
“Tauros”, toen we onder leiding
van Ronald Goderie een excursie organiseerden naar het
nieuwe natuurontwikkelingsgebied in Keent en daar al een
kudde van zo’n 100 gedeeltelijk gekruiste Schotse Hooglanders konden bewonderen. U
kunt nog veel meer informatie
over de Schotse Hooglanders
en het terug-fokprogramma
vinden in de nieuwsbrieven van
maart 2013, september 2013,
december 2013 en maart
2014. (DR)

Luchtballet en imitatie
De spreeuw, een slimme,
stadse broedvogel, is vooral
bekend door zijn spectaculaire
luchtballetten van vele duizenden vogels tegen zonsondergang als hij zijn slaapplaats
voor de nacht opzoekt. Ook is
hij een groot imitator van geluiden. Niet alleen kan hij zo’n
20 andere soorten vogels nadoen, óók draait hij zijn hand
(vleugel) niet om voor tal van
andere geluiden, zoals een motorzaag, een telefoon, een piepende deur, een mauwende
kat of een mekkerend lammetje. Maar ook al behoort hij tot
een van de meest algemene
vogelsoorten, tóch neemt de
soort al sinds de jaren 70 sterk
in aantal af, niet alleen in ons
land, maar ook in de landen
om ons heen. De daling van
het aantal getelde vogels bedroeg in ons land maar liefst
40% in de afgelopen 20 jaar
en in heel Europa nam de soort
met 50% af. En zo werd hij
kandidaat voor een plaats op
de Rode Lijst van bedreigde
vogelsoorten. Er zullen dit jaar
slaapplaatstellingen worden
gehouden, broedsuccessen
worden geanalyseerd en tientallen spreeuwennestkasten
worden opgehangen, voorzien
van een cameraatje.

Weg met de exoten!
De populatieomvang van de
eekhoorn, die een hoog knuffelgehalte heeft, maar tóch ook
een grote rover is, heeft zich
van een virus in de jaren zestig
deels hersteld. Maar in de periode 1996 tot 2012 is hun aantal gelukkig stabiel gebleven.
Naast versnippering van zijn
leefgebied vormen sinds enkele
jaren twee buitenlandse soorten een grote bedreiging voor
onze vertrouwde rode eekhoorn n.l. de grijze eekhoorn
(verspreid vanuit Noord-Amerika) en de “Pallas”-eekhoorn,
afkomstig uit Azië. Die twee
exoten verdringen hem uit zijn
leefgebied en kunnen ziektes
overbrengen. In het kader van
het actiejaar voor de eekhoorn
heeft de Zoogdiervereniging
een aantal tips voor burgers en
overheden. Burgers kunnen
hun tuin eekhoornvriendelijk
inrichten en overheden kunnen
voor eekhoornbruggen zorgen,
die drukke wegen overspannen. Er is een flyer met tips
gemaakt en er is een lespakket
voor kinderen. En er wordt gevraagd om zoveel mogelijk
waarnemingen door te geven,
niet alleen over onze eigen
eekhoorn, maar vooral ook
over uitheemse soorten. Daarvoor is een speciale app. voor
smartphones ontwikkeld. Het
hoogtepunt van de waarnemingsactie was een speciaal
eekhoornweekeind op 17 en 18
mei. (DR)
www.jaarvandespreeuw.nl
www.jaarvandeeekhoorn.nl
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Voor de tweede keer heeft – dezelfde - dichter, die deel uit
maakt van de Dichtersbent Oss, een gedicht geschreven over
Landschapsbeheer. De vorige keer, in de Nieuwsbrief van juni
2013, was de eendenkooi in Macharen het onderwerp van zijn
poetisch geschrijf en dítmaal werd hij geïnspireerd door de Hertog van Cumberland, die, hoewel toen nog onwetend, in 17471748 door zijn kort verblijf in De Stelt, zijn naam gaf aan een
Tuinderij en bijbehorend tuinhuis.

Cumberland
Dit is de plek, zo heeft men mij verteld,
meer dan twee en een halve eeuw geleden
streek ik hier met mijn troepen neer
om er de vrede te bespreken
met Oostenrijker, Engelsman en Pruis,
Fransoos en Hollander niet te vergeten.

Tentoonstelling
vondsten
Gerard Smits
Dinsdag 13 mei heeft de Osse
wethouder Hendrik Hoeksema
in de molen in Ravenstein de
expositie “Archeologische
schatkamer Maaskant” geopend, met daarin een kleine
selectie van de vele vondsten
van de ons zeer bekende amateurarcheoloog Gerard Smits.
Keltische zwaard getoond
Tevens presenteerde Hoeksema, die hoopte dat de collectie Smits in de toekomst voor
Oss behouden zou kunnen
worden, de cultuurhistorisch
fietsroute Lith (zie nieuwsbrief
dec. 2013), de laatste van de
drie (TRAP)fietsroutes in de regio, waarvan die van Oss en
Ravenstein in resp. 2010 en
2011 al verschenen. Maar als
hoogtepunt van de openingshandeling bood Hoeksema
Diny, de vrouw van Gerard en
hun kleinzoon Max (12) het
eerste exemplaar van het zojuist verschenen boek “De archeologische schatkamer
Maaskant” aan, dat is samengesteld door stadsarcheoloog
Richard Jansen. In dat 466 pagina’s tellende boek, met 150
full colour illustraties, is 5000
jaar bewoning van de Maaskant opgetekend aan de hand
van de vele vondsten van professionele en amateurarcheologen, waaronder Gerard Smits.
Gerard deed gedurende 40 jaar
een groot aantal zeer opvallende vondsten, die hij daarna
zeer uitvoerig heeft beschreven. Daarvoor beproefde hij
zijn geluk na het ploegen van
de akkers of voorafgaand aan
de aanleg van wegen of nieuwe
woonwijken. De opening van
de tentoonstelling vond plaats
in het bezoekerscentrum “Expeditie Land van Ravenstein” in
aanwezigheid van vele tientallen vertegenwoordigers uit de
wereld van de archeologie, de

heemkunde en de cultuurhistorie en van de gemeente Oss.
Ook een 15-tal vrijwilligers van
Landschapsbeheer Oss kwam
de vondsten van hun collega
vrijwilliger bekijken. Na afloop
van het officiële gedeelte was
er gelegenheid om de expositie
te bezoeken, onder het genot
van een drankje en een hapje.
Als speciale attractie toonde
Roger Vendelmans (51) uit
Lith, de natuurlijk bijzonder
geïnteresseerde aanwezigen,
het zeer goed geconserveerde
zwaard met schede uit de zogeheten late La Tene-periode
(50 voor Chr. tot 12 na Chr.)
dat hij ruim 30 jaar geleden
vond in een zandwinput aan de
Maas bij Lith. Het is een
zwaard dat in de Keltische traditie van zwaardensmederij
past en het staat te boek als
een absolute topvondst in de
Nederlandse archeologie. De
tentoonstelling in Ravenstein is
in de weekenden gratis te bekijken van 12.00 tot 16.00 uur.
Groepen kunnen ook op afspraak terecht op andere dagen. Voor meer info: vlem
mix@goudenjuwelen.com of
0486-414460. Het boek “De
archeologische schatkamer
Maaskant” (Sidestone Press,
ISBN-nr. 9789088902253)
heeft een formaat van 210 x
280 mm en kost €49,95. U
kunt het inzien bij de VVV-Oss
aan de Spoorlaan, of bestellen
bij de boekhandel. (DR)

Of dit gebied destijds de Stelt al heette,
I just don’t know, maar Cumberland
zo noemde ik mijn huis.
Die naam behield het net zoals het laantje.
VanTosse teelt er cranberry’s en spelt,
sinds kort is men er ook nog in de bonen
en na de bakker heeft de brouwer zich gemeld.
Straks schenkt men vast en zeker hier mijn bier,
de Tuinderij levert daarvoor de hop,
mijn beeld op ’t etiket versiert de fles:
Oss’ hertogsbier met Williams kop erop.
Dichtersbent Oss
* Het op 27 mei geopende Huis Cumberland in Tuinderij VanTosse markeert de plek waar William, hertog van Cumberland in
1747-1748 bivakkeerde in de aanloop naar de vrede van Aken
(1748) het einde van de Oostenrijkse Successieoorlog.

Theo en Mia 50
jaar getrouwd

Het Heerlijk Veer
Het leuke pontje “Het Heerlijk
Veer” tussen Demen en Batenburg, dat door vrijwilliger in de
vaart wordt gehouden, vaart
alweer enige tijd.
Voor een bezoekje
aan “de overkant”
U kunt te voet voor €1,00 en
met de fiets voor €1,20 overvaren. Kinderen onder begeleiding mogen gratis. De vaartijden van het pontje zijn van
10.00 tot 18.00 uur. In juni alleen nog in de weekenden van
vrijdag t/m zondag en in juli en
augustus elke dag. Ook in september dagelijks tot en met de
veertiende en vervolgens weer
alleen in de weekenden. U kunt
vooraf even kijken op de website van de exploitant Uiterwaarde of bellen met de schipper op 06-30956978. Ook kunt
U de gratis overzetveren app
downloaden. (DR)
www.uiterwaarde.nl

Theo Ekstijn en zijn vrouw Mia
vierden op 7 april hun 50 jarig
huwelijksfeest. Dat deden ze in
besloten kring met een wandeling en een etentje in het Bomenpark in Heesch. Voor diegenen die na 2011 bij ons kwamen: Theo is een oudgediende,
die vanaf oktober 2002 tot juli
2011 bijna elke week als vrijwilliger bij ons actief was.
Daarna moest hij helaas wegens gezondheidsredenen
stoppen. Enkelen van ons
brengen Theo en zijn vrouw
nog wel eens een bezoekje. Zo
ook uw redactie die feestdag,
vergezeld door een bloemetje
namens ons allemaal. We wensen Theo en Mia samen nog
vele jaren toe! (DR)
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Echte riviernatuur
bij Hemelrijksewaard
In de Hemelrijksewaard, gelegen tussen Oijen en Lithoijen,
ontstaat over enige tijd, door
een grote herinrichting van het
gebied, ruimte voor echte riviernatuur met nevengeulen,
veel reliëf en ruige ooibossen.
Ook de aangrenzende Alphensewaard, met de lusvormige
oude Maasarm, en de Allemanswaard worden deel van
dat nieuwe natuurgebied.
Struinpad met vlonders
Hier mag de Maas straks weer
overstromen zonder dat de
omgeving bang hoeft te zijn
voor natte voeten. Want een
veilige rivier gaat heel goed samen met natuurontwikkeling in
de uiterwaarden! En die uiterwaarden worden nu dus omgevormd tot een groot plas-drasgebied, waar je via een tuinpad
met vlonders op de nattere delen zult kunnen genieten van
een “nieuwe wildernis”. Rijkswaterstaat, die over de veiligheid van de nieuwe Maas gaat,
en Natuurmonumenten, dat inmiddels 80% van het 225 hectare grote gebied (zo’n 300
voetbalvelden) in bezit heeft,
zijn al vanaf 1990 intensief
met elkaar in gesprek over dit
grote natuurontwikkelingsproject en zijn heel blij dat nu
spoedig de eerste schop de
grond in kan gaan! En daarna
zal maar liefst 1 miljoen kubieke meter klei moeten worden afgegraven (die deels ter
versteviging van de dijken en
deels voor de productie van
dakpannen en bakstenen wordt
gebruikt) voordat van de Wetering Cultuurtechniek uit
Heesch, die het werk uitvoert,
haar machines uit het gebied
kan terugtrekken.
Snelle natuurontwikkeling
Maar dan zal er ook een prachtig nieuw natuurgebied zijn
ontstaan met een lange nevengeul, die parallel aan de Maas
stroomt, en een aantal neven

geulen, die landinwaarts lopen,
met allerlei water- en moerasplanten. Die nevengeulen zullen naast perfecte kraamkamers voor vissen, óók een zuiverende invloed hebben op het
rivierwater, dat er dan bij hoog
water ca. 4 centimeter lager
zal staan dan nu. Verwacht
wordt dat zich al binnen 2 jaar
een zachthoutbos zal ontwikkelen, want een rivier is een
voedselrijk systeem, waar de
komst van allerlei planten en
dieren niet lang op zich laat
wachten. Het is er al snel een
gevarieerde wildernis. Een
voorbeeld vindt u in de uiterwaard nabij de spoorbrug in
Ravenstein. Maar Natuurmonumenten ziet in de Hemelrijksewaard ook kansen voor het
veel zeldzamere hardhoutooibos, dat bestaat uit hardere
houtsoorten zoals inlandse eik,
es, iep en zwarte populier. Die
houtsoorten groeien veel langzamer en zijn ook minder goed
bestand tegen langdurige overstroming. Ze ontstaan op de
hogere delen van de uiterwaard. In ons land komt dit
hardhout ooibos nog maar op
drie plaatsen voor, waaronder
in de Millingerwaard. Langs de
Maas zijn nog geen hardhoutooibossen te vinden, maar in
de nieuwe Hemelrijksewaard is
ruimte voor 50 hectare van dit
bos. De bever zal hier straks
beslist voldoende voedsel en
bouwmateriaal kunnen vinden.
In Maren-Kessel, de Lithse
Ham, de Gouden Ham, Teeffelen en zelfs het Ossermeer
zitten al enkele jaren bevers en
de jongen daarvan zullen langzaamaan hun eigen stek gaan
zoeken. (DR)
www.natuurmonumenten.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Wie componeert
een cranberrylied?
Zingen mag zich de laatste jaren in een grote belangstelling
verheugen. Zowel in de populaire als in het serieuze genre
schoten de zanggroepen en koren als paddenstoelen uit de
grond.
Zingen tijdens het plukken
Zo kennen we naast de traditionele koren tegenwoordig popkoren, shanty- en zeemanskoren, tiener- en seniorenkoren.
Maar ook de liederentafels, al
dan niet met live-begeleiding,
trekken veel gelegenheidszangers voor wie de sociale contacten tijdens en na het zingen
vooral ook erg belangrijk zijn.
Soms ook ontstaan spontaan
tijdelijke gelegenheidskoren,
ter gelegenheid van een speciale gelegenheid of een feest.
Zoals bijvoorbeeld het VanTossekoor, dat op 26 april vorig jaar het “afscheid” van Ton
Velders en het 15-jarig bestaan van Landschapsbeheer
Oss opluisterde. En omdat zich
in de gelederen van onze vrijwilligers nogal wat zangers bevinden (we noemen o.a. Jan
van den Hoogen, Nell van Haeren, Marius Smits, Wout van
Zuilichem en Maria Michiels)
was dat 16-koppige koor zó
geformeerd! En in Maria werd
een uitstekende, tijdelijke dirigente gevonden! Al enkele jaren eerder, maar speciaal bij
het zeer grote aantal cranberryplukdagen het afgelopen najaar, kwam bij mij het idee op:
“Zou het niet leuk zijn als onze
vrijwilligers, als ze uren achter
elkaar en dicht opeen op hun
knieën over het veld schuiven
tijdens het eentonige plukken,
gezamenlijk een eigen cranberrylied zouden zingen? In het
verleden gingen katoenplukkers, graandorsers, rijstplanters, theepluksters, botenslepers, houthakkers, soldaten en
fabrieksmeisjes ons tenslotte
voor in het zingen van een eigen lied tijdens hun vaak saaie
werk. Dat leverde de wereld

een schat van liederen op, die
zelfs heden ten dage nog veelvuldig vertolkt worden! Mocht
er dus iemand onder onze vrijwilligers zijn die zo’n cranberrylied kan maken, dan horen
we dat graag. Er kan dan tijdig
gerepeteerd worden voor de
volgende oogst dit najaar!
(DR)

Elke zondag wat
te doen bij Maasmeanders
Onder het motto “iedere zondag genieten”, zorgen de ca.
100 Maasmeander- ondernemers ervoor, dat er van april
tot september iedere zondag
iets te beleven valt in hun
werkgebied op het terrein van
muzikaal vermaak, sportieve
activiteiten, creatief bezig zijn
en culinair proeven.
Elke eerste zondag van de
maand hebben bands en singer-songwriters de kans om
zich aan een breder publiek te
presenteren. Deze open podia
vinden plaats bij “Effe Zitte” in
Megen, het Raadhuis in Lithoijen en ‘t Vunderke in Macharen. Elke tweede zondag zijn er
activiteiten die gezond zijn
voor lichaam en geest, zoals
outdoor-activiteiten in de bossen van Herperduin of relaxen
tijdens een yoga-les. De derde
zondag van elke maand staat
in het teken van de creativiteit.
Men kan dan glasblazen, mozaïeken, tekenen, schilderen,
met klei aan de slag, of kunst
kijken op een locatie. De laatste zondag van de maand is
gereserveerd om eens lekker
te proeven bij één van de geselecteerde bedrijven in het
gebied van de Maasmeanders.
Want het Bourgondische leven
is hier goed vertegenwoordigd!
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Drukbezochte,
zonnige
Maashorstfair
De negende editie van de
Maashorstfair, die dit jaar het
thema “Duurzaam en Gezond”
droeg, vond plaats op 18 mei
bij Natuurcentrum “De Maashorst” en bij Villa d’Arto in Slabroek en werd bezocht door
12.000 bezoekers.
Ook lezingen en filmvoorstelling
Die bezoekers, waarvan er heel
veel met de fiets kwamen,
slenterden in het mooie natuurgebied langs de ruim 80
kramen, die verdeeld waren
over zes themapleinen, t.w.
Recreatie en Toerisme, Natuur
en Landschap, Landbouw,
Kunst en Cultuur, Gezondheid
en Duurzaamheid. De laatste
twee pleinen, die het thema
van de fair vormden, leverden
samen 20 standhouders op!
Ook Landschapsbeheer Oss
was natuurlijk weer aanwezig
met een informatie - en een
verkoopstand. Er was weer van
alles te zien, te proeven en te
koop bij de Maashorstondernemers. Organisaties en verenigingen vertelden alles over hun
activiteiten in de regio. Op het
demonstratieplein waren tal
van demonstraties.
Tevens waren er in het Natuurcentrum lezingen over archeologie, het wijstverschijnsel en
natuurontwikkeling en werd op
een groot scherm drie keer de
fraaie natuurfilm “De Nieuwe
Wildernis” vertoond. (DR)

Oude nummers
Nieuwsbrief

VVV Oss heropend
in Spoorlaan

Oogst twee jaar
Groen en Doen

Veel van onze lezers bewaren
de Nieuwsbrief netjes in een
ordner; anderen doen hem, na
het lezen, bij het oude papier.

Na ongeveer een jaar gevestigd te zijn geweest in Museum
Jan Cunen, is het bezoekerscentrum van de VVV in Oss op
1 mei weer terug gekeerd op
de oude vertrouwde plek aan
de Spoorlaan tegenover het
station.

Groen en Doen is een programma van het ministerie van
Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van
natuur- en landschapsbeheer
en “groen in de stad” te ontwikkelen en te stimuleren. Het
programma wordt uitgevoerd
door de 12 Landschappen, IVN,
VOFF, Natuurmonumenten,
Stadsbosbeheer, Landschapsbeheer Nederland en GreenWish.

Ook voor nieuwe vrijwilligers
Omdat we soms in een artikel
verwijzen naar een eerdere publicatie over hetzelfde onderwerp in een vorige uitgave, zijn
alle nummers vanaf 2008 nog
op onze website terug te lezen.
Ook handig voor nieuwe vrijwilligers die zich willen “inlezen” over bepaalde projecten
of werklocaties. (DR)
www.landschapsbeheer-oss.nl

Landschapsbeheer
in nieuws
De opening van ons vernieuwde tuinhuis Cumberland
in tuinderij VanTosse op 27
mei kreeg in de media goede
aandacht. Het Brabants Dagblad had op 28 mei een groot
artikel (met foto) van de hand
van Maarten van der Hurk met
als kop: “VanTosse klaar voor
extra aandacht” en D-TV
toonde de avond van de opening beelden van de openingshandeling plus nog korte interviews met onze projectleider
Henk Smouter en Bart Lamers
van “de bakkers Lamers”. Ook
de ondertekening van de beheersovereenkomst tussen
Landschapsbeheer Oss en de
gemeente op 21 mei werd, met
foto, gepubliceerd in de Sleutel, Regio Oss en Oss Actueel
van 28 mei. (DR)

Voorlichting aan leestafel
De heropening op 1 mei werd
bijgewoond door een groot
aantal afgevaardigden van culturele, maatschappelijke en recreatieve organisaties, waaronder een tweetal bestuursleden
van Landschapsbeheer Oss. Na
een inleidend woord van regiocoördinator Jeanette Huussen
werd de fraaie, lichte winkel
officieel geopend door Rein de
Laat, algemeen directeur van
VVV Noordoost-Brabant. Talloze, heel aparte hapjes en
drankjes van regionale ondernemers omlijstten de opening.
In de VVV-winkel zijn ook verschillende streekproducten te
koop, zoals potjes jam en honing (o.a. van VanTosse) en
flesjes bier uit Oijen. Het is de
bedoeling dat het hospitalityteam van de VVV, dat uit 12
vrijwilligers bestaat, niet alleen
aan toeristen alles vertelt over
de stad Oss, maar óók om de
Osse bevolking meer bekend te
maken met de prachtige natuur rondom de stad, in de
Maashorst en in Keent. Dat kan
dan met een kopje koffie of
thee aan de leestafel in de winkel. VVV is geopend op maandag van 13.00 tot 16.00 uur en
op alle overige dagen van de
week, behalve op zondag, van
10.00 uur tot 16.00 uur. (DR)
www.vvvoss.nl

Boekje met cijfers
Het programma Groen en Doen
bewijst dat het echt werkt om
mensen ruimte en vertrouwen
te geven om op een eigen manier bij te dragen aan een
groener Nederland. De afgelopen twee jaar zijn met het vrijwilligers programma 100.000
mensen geholpen bij de zorg
voor natuur en landschap of bij
het opstarten van groene projecten, meestal in hun eigen
omgeving. Er werden o.a. 1360
opleidingsvouchers verdeeld en
16.000 mensen hebben via
Groen en Doen hun groene
vrijwilligerswerk een impuls
gegeven. Natuurvrijwilligers
krijgen tot 2016 1 miljoen Euro
extra voor hun groene initiatieven. Landschapsbeheer Nederland en GreenWish hebben
voor het ministerie van Economische Zaken een boekje gemaakt met nog veel meer cijfers. (DR)
www.groenendoen.nu
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IVN wandelingen
De natuurgidsenwerkgroep van
het IVN heeft de komende
maanden de volgende wandelingen voor u in petto.
Zaterdag 5 juli kunt u in het
Vierwindenbos bij het Willibrordusputje aan de Willibrordusweg vleermuizen gaan spotten.
Gestart wordt om 21.00 uur bij
het Putje.

Open Tuindag
BergbOss

Tuinen in Demen
weer open

BergbOss, de eerste buurttuin
in het hartje van Oss, die op
28 juni vorig jaar geopend
werd, hield op 1 juni een goedbezochte open tuindag in haar
complex aan de Gripper, (achter het oude Theater) samen
met de Osse afdeling van
VELT.

De Tuinen in Demen zijn vanaf
1 juni weer geopend. Er zijn
nieuwe openingstijden, namelijk elke donderdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur en de
tuin blijft nu open tot en met
14 september. De toegangsprijs bedraagt €4,50.

Geheel gifvrij
In de tuin, die door de Vlamingen zo mooi “samentuin” wordt
genoemd, verbouwen 25 gezinnen uit het Berghkwartier in
30 kleine houten bakken
groente en fruit voor eigen gebruik. In 12 grote bakken
wordt collectief getuinierd.
Dat gebeurt volledig ecologisch, dus zonder enige vorm
van pesticiden, herbiciden of
kunstmeststoffen. Daarom
heeft BergbOss zich dan ook
aangesloten bij VELT, vereniging voor ecologisch leven en
tuinieren.
VELT, dat dit jaar haar 40 jarig
bestaan viert, telt in Vlaanderen en Nederland 14.000 leden
met 100 afdelingen, die samen
178 tuinen beheren. In de
BergbOss-tuin, waaromheen
de van Landschapsbeheer afkomstige wilgenstaken al voor
een mooie groene afscheiding
beginnen te zorgen, werden
rondleidingen gegeven door
“tuinbaas” Ton Oomen, tuinboeken verkocht en heerlijke
smoothies gemaakt met
groente en fruit uit eigen tuin.
(DR)
www.bergboss.nl

Vuurpijlcadeau
Op vrijdag 18 juli is er voor het
eerst een eenmalige avondopenstelling van de tuinen, die
om 19.30 uur begint. De entree is €6 inclusief koffie/thee.
Vooraf aanmelden gewenst!
Met vuurpijlen (Kniphofia) zijn
aansprekende combinaties te
maken. Vanaf 15 juni tot 31
juli krijgt u bij uw bezoek gratis een tegoedbon voor een
vuurpijl van kweker Marcel de
Wagt uit Ven-Zelderheide (bij
Gennep) die in te wisselen is
tot en met 14 september.
(www.opvallendeplanten.nl).
En tenslotte kunt u voor 17,50
euro (incl. entree) van een
heerlijke high tea genieten
vanaf zondag 3 augustus t/m
zondag 4 september. Reserveren is noodzakelijk. Groepen
kunnen ook buiten die dagen
afspreken! De Tuinen van Demen, Kleine Poelstraat 13 te
Demen. (DR)
www.detuinenindemen.nl

Zondag 10 augustus is er
een lange afstandswandeling
van 8 kilometer naar de bloeiende hei op de Maashorst.
Voor die wandeltocht, die drie
uur duurt, wordt om 10.00 uur
gestart vanaf de parkeerplaats
aan de Slabroekseweg, gelegen in Nistelrode op de grens
met Schaijk, vlakbij het nieuwe
ecoduct over de N324.
Woensdag 20 augustus
wordt diezelfde wandeling herhaald, maar dan start men ’s
avonds om 19.00 uur. Vertrek
vanaf dezelfde plek als 10 augustus.
Info
Frank van Dorst
M 06- 52483313
E frankvandorst@home.nl
I www.ivn.nl/afdeling/oss

Tentoonstellingsagenda
Hieronder enkele tentoonstellingen, die de komende tijd in
Oss en de regio te zien zijn.
Ravenstein In het bezoekerscentrum “Expeditie Land van
Ravenstein” onderin de molen,
is een deel van de collectie te
zien van amateur-archeoloog
Gerard Smits, met als thema:
”Archeologische schatkamer
Maaskant ”. Gratis toegang in
de weekenden van 12.00 tot
18.00 uur.
Oss In Museum Jan Cunen is
tot en met 7 september de
tentoonstelling “De Vorsten
van Oss” te zien, met vondsten
uit de drie grootste grafheuvels
van Nederland. Toegang €5,00
met Museumjaarkaart gratis.
Geopend van dinsdag t/m zondag van 12.30-16.30 uur.
www.museumjancunen.nl

Oss Eveneens in Museum Jan
Cunen is t/m 23 november de
expositie te zien “Almost Na
ture”. Het landschap van Nederland is van boven af, vanuit

een vlieger, gefotografeerd
door landschapsfotograaf
Gerco de Ruijter. Toegang: zie
boven.
Oss Onder de sheddaken van
de voormalige Bergoss fabriek
aan de Oostwal is op 3.000 m2
t/m eind september, het zandsculpturenfestival Brabant te
bewonderen met als thema
“Reis rond de wereld”. Dertig
zandsculpturen tot zeven meter hoog, zijn door zestien internationale zandkunstenaars
gebeeldhouwd van 700.000
kilo Maaszand. Geopend van
10.00-18.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen €4,50, studenten €3,50 en kinderen en
60+ €2,50. De Horeca wordt
verzorgd door Speciaalbierbrouwerij Oijen.
www.zandsculpturenbrabant.nl

Maas Langs 35 kilometer
Maasoever zijn t/m eind september in het kader van de
kunstmanifestatie “Kunst aan
de Maas”12 grote, tijdelijke
kunstwerken te zien. Organisatie: Stichting Maasmeanders
en Kunstenaarscollectief K 26.
www.kunstaandemaas.nl

Lith Aan het marktplein is t/m
20 september de fototentoonstelling “Maasverbetering
1930-1940” te zien over de
waterwerken die destijds gemaakt zijn om de oever en de
waterstand in de Maas te verbeteren. Gratis toegang iedere
maandag van 14.00–16.30 uur
en elke laatste zaterdag van de
maand van 10.30-15.30 uur.
Tevens werd op 6 juni het
Schokkermuseum in Lith geopend, dat gevestigd is in een
100 jaar oude schokker, een
oude vissersboot. De schokker,
die de naam ’t Visje kreeg,
werd geheel gerenoveerd door
Joop van der Zanden en enkele
vrienden. Joop is, samen met
zijn vrouw Yvonne de eigenaar
van Restaurant “Bij ons op den
Dijk” aan de Lithsedijk 90 in
Lith. In de boot, die ligt afgemeerd in de Maas tegenover
het restaurant, is van alles te
zien over de beroepsvaart op
de Maas in vroeger tijden.
www.schokkermuseumlith.nl

Megen En tenslotte is in Megen nabij de pont naar Appeltern, de op 30 mei door tientallen vrijwilligers uit bamboestokken gebouwde 25 meter
hoge toren te zien. De toren is
een “opmaat” voor de grote
expositie “Mater Mosa” die in
2015 gehouden wordt op dezelfde plek.

13

Column Vakantie!
De natuur kent geen vakantieperiode alleen een
rustperiode. Tijdens onze vakantie moet de natuur hard werken om er voor te zorgen dat er
voor volgend jaar weer wat te zaaien, vermenigvuldigen, uitlopen of wat er zo al meer aan overlevingsstrategieën wordt aangesproken.
Ook voor ons geldt dat er in en na de vakantieperiode geoogst moet worden, graan, cranberry's en
producten uit onze tuin. Het voorjaar is ons goed
gezind geweest, alles groeit voorspoedig en als
het niet al te nat wordt dan zal de oogst ook weer
navenant zijn.

De vierling van
Piet
Bij hobbyboer Piet Mulders uit
Haren, wiens brandrode koeien
grazen rondom de eendenkooi
in Macharen, heeft op 28 april
een unieke geboorte bij één
van zijn koeien plaats gevonden. Koe Hilda beviel namelijk
van een vierling, een zeer zeldzame gebeurtenis in de koeienwereld, die slechts 1 keer op
de 11 miljoen geboortes plaats
vindt!
Wei in na mediacircus!
Piet en zijn vrouw Ria gaven de
drie stiertjes en een vaarsje de
namen van hun vier kleinkinderen Sem, Tom, Bob en Patricia. (Piet noemt ze ook zijn
schatjes, net als zijn kleinkinderen.) Na de geboorte, die
door dierenarts Marcel van der
Putten van “De Overlaet” zeer
kundig werd begeleid en die volgens Piet -helaas veel te
vroeg uitlekte, kregen Piet en
Ria de dagen erna een compleet mediacircus over zich
heen! Kranten uit het hele
land, maar ook bijvoorbeeld uit
Denemarken, radio– en TVjournaals en nieuwsrubrieken
verdrongen zich om het opzienbarende nieuws maar zo
vlug mogelijk te brengen. Zo
stonden er artikelen in Het
Brabants Dagblad, de Stem en
Algemeen Dagblad en waren er
radio-/tv-items op Omroep
Brabant, Dtv, SBS6 en Hart
van Nederland en YouTube. En
er kwam een speciale website:
“vierling bij koe”. De kalfjes
deden het de eerste weken na
de geboorte uitstekend en
groeiden als kool, maar moeder Hilda had het niet makkelijk met vier van die grote drinkers. Ze kreeg van Piet veel
brokjes, pulp, mais en oud tarwebrood en hij maaide speciaal
ook gras voor haar. Door de
drukte van de media kwam er
van een kraambezoek aan
Piets vierling, waarvan hij me

als een van de eersten per mail
bericht had, de eerste weken
na de geboorte niets terecht.
Maar op 4 juni, toen ze 5 weken oud waren, nodigde Piet
me uit om erbij te zijn als zijn
“schatjes” en moeder Hilda
voor het eerst de wei bij de
eendenkooi in gingen. Dat weiland had Piet de dag ervoor
gemaaid, maar hij had voor
het vijftal aan de randen een
hoge, metersbrede strook laten
staan. Nadat moeder en kroost
uit de kleine veewagen verlost
waren, genoten Piet en ik van
een schitterend schouwspel.
De kalfjes renden, zonder zich
om moeder te bekommeren,
als jonge honden naar de uiterste rand van het grote weiland. En net toen moeder Hilda
daar langzaam lopend ook was
aangekomen, stoof het viertal
weer naar de andere kan van
het weiland. Dat spelletje herhaalde zich enkele malen, totdat moeder, die tenslotte ook
een kleine galop inzette, het
hele spul bij de slootrand weer
bij elkaar had en ze met een
fikse likbeurt weer bij zich kon
houden! (DR)
www.vierlingbijkoe.nl

Schapendag in
Odiliapeel
In Odiliapeel wordt zondag 13
juli de 40e Schapendag gehouden. Een dag voor het hele gezin, maar waar toch vooral het
schaap een centrale rol speelt.
De Schapenmarkt, waar mens
en dier samenkomen, is inmiddels uitgegroeid tot één van de
grootste evenementen van de
gemeente Uden. Er is een
grote braderie met 100 kramen, volop muziek, gezellige
terrasjes en er worden tal van
oude beroepen gedemonstreerd. En natuurlijk neemt
ook het schapen keuren en
scheren een belangrijke plaats
in die dag. (DR)

Het gaat allemaal niet vanzelf, ook voor Landschapsbeheer niet. Er is de laatste tijd fantastisch
veel werk verzet, de tuin ligt er prachtig bij, de
velden met de diverse graansoorten zijn een lust
voor het oog, de hop is aangeplant, houtwallen
zijn ingeplant en er is veel werk in de natuur verzet.
Daarnaast hebben we het Huis Cumberland afgebouwd, zijn de grafheuvels bij Paalgraven goed
opgeleverd. Kortom veel werk is er verzet door de
vrijwilligers. Kortom tijd voor vakantie, geniet er
van. Er komt genoeg werk op ons af om daar goed
uitgerust aan te beginnen. Gelukkig zijn we met
velen; na de grote aanwas van vrijwilligers uit
Maren-Kessel is de 100ste vrijwilliger in zicht, zoals het spreekwoord zegt, vele handen maken
licht werk.
Dit is het eerste jaar van Landerij VanTosse, de
eerste resultaten zijn zichtbaar, de bonen zijn gezaaid, de bonenburger is getest en goed bevonden, het speltbrood niet meer weg te denken uit
ons dagelijks menu en straks een echt streekbiertje met gerst uit de streek, hop uit de streek en
brouwers uit de streek. Wat zal het ons goed
smaken straks na al dat werk. Tot 2017 wacht
ons nog een hoop werk voor Landerij VanTosse en
daarna is het niet afgelopen, we gaan door waarmee we begonnen zijn.
De eerste cranberrysaus en cranberryjam is van
onze eigen cranberry's geproduceerd en ook al
verkocht op de Maashorstfair. Daarnaast staan
deze producten bij diverse winkels te koop. Het
cranberryijs wordt nu door twee ijsbereiders in
Oss gemaakt en goed verkocht. Nog niet geproefd? Dat is jammer want het is heerlijk!
Het is vakantie en het belooft een mooi jaar te
worden, wat willen we nog meer. Een biertje uit
onze streek van onze gerst en onze hop op een
goed terras. Helaas nog een tijdje wachten tot alles rijp is en het bier gebrouwen!
Fijne vakantie!
Beschouwer
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www.ecopoll.nl
Bezoek het bijenteeltmuseum/imkerij en stap in de
wereld van de honingbij. Tevens verkoop van honing en
andere bijenproducten en imkermaterialen.
Voor rondleidingen, workshops & imkeropleidingen:
Imkerij Ecopoll, Leiweg 5c Geffen, 06-20431610
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur of op afspraak

Beregeningsinstallaties
www.regenopafroep.nl
RUIJS Tuintechniek
M 06-51286021

Houtversnipperservice
www.houtversnipperservice.nl

Bijenteeltmuseum - Imkerij
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss
Werkdagen en mededelingen
Werkschema 2014
Juni
Zaterdag 7, vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 27

Juli
Zaterdag 5, vrijdag 11, woensdag 16, vrijdag 25

Augustus
Zaterdag 2, vrijdag 8, woensdag 13, vrijdag 22,
Zaterdag 30

September
Vrijdag 5, woensdag 10

Werktijden
De werktijd op de werkdagen is van 9.00-12.30 uur.
Werklocatie en verzamelplaats worden tijdig per mail bekend gemaakt. Ook langere werktijden en extra werkdagen
worden per mail doorgegeven.
Inlichtingen en aan- of afmeldingen
Inlichtingen en aan- of afmeldingen kunt u mailen naar
werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl of naar pr@landschapsbeheer-oss.nl. U kunt ook bellen naar 0412-642368.
Telefoonnummers
Henk Smouter (algemeen/projectcoördinator) 06-54288252
Tonnie van Hooff (coördinator beheer) 06-37456820 (ook
tijdens de werkdagen)
Klusjesochtend
Iedere dinsdag klusjesochtend op onze Landschapswerf
aan de Tolstraat 3, 5342 NH Oss tussen 9.00-12.00 uur.
Telefoon 0412-474322.

Zaagmachine
aangeschaft
Het machinepark op onze werf
aan de Tolstraat wordt gaandeweg steeds professioneler. Zo
kocht Tonnie Wittenberg onlangs een mooie, gebruikte cirkelzaagmachine bij de firma
Rando in Sneek.
Voor hekken, banken en
bruggetjes
Het is een 5.5 PK Harwi 130
cirkelzaag, die op krachtstroom
werkt. Hiermee kunnen planken tot acht centimeter dik en
tot onder een hoek van 45 graden worden gezaagd. Die planken gebruikt Landschapsbeheer voor het maken van o.a.
hekken, banken en bruggetjes.
De machine is voorzien van het
CEE keurmerk. Dat houdt in

dat hij onder andere beschikt
over een doorzichtige veiligheidskap en een geremde motor met noodstop. De firma
Rando was zo vriendelijk om
de 350 kilo wegende machine
gratis naar Oss te vervoeren
en een aardige achterbuurman
van onze werf aan de Tolstraat
was weer zo behulpzaam om
de zware machine met zijn loader van de vrachtauto te tillen.
(DR)

Maren-Kessel
sloot aan
De aanwas van nieuwe vrijwilligers gaat gestaag door. We
groeiden van 26 medewerkers
in 2004, via 55 in 2009 naar
81 in maart van dit jaar. Maar
op 25 april jl. schoot het aantal
toch als een pijl omhoog. Want
door het toetreden van 14
mensen van de werkgroep Maren-Kessel kwam de grens van
100 in zicht.
Liefde voor de uiterwaard
De groep nieuwe vrijwilligers,
die al enkele jaar samenwerken in een natuurwerkgroep,
wonen - op enkele na - allemaal op of bij de Kesselsedijk.
Het schitterende Maas-uiterwaardengebied de Kesselsewaard, dat daar doorsneden
wordt door het (50 kilometer
lange) wandel- en struinpad
“Anders langs de Maas” dat
van den Bosch naar Keent
loopt, is hun werkgebied. Ze
verrichten er allerlei werkzaamheden, zoals het snoeien
van opschot en het regelmatig
opruimen van alle zwerfafval
en drijfafval van de rivier. Maar
ze letten er óók op dat het gebied zoals het nu is, niet aangetast wordt door ingrepen.
Landschapsbeheer Oss had al
enkele keren met leden van de
Kesselse groep samengewerkt.
In november 2010 hielden we
onze jaarlijkse natuurwerkdag
in de Kesselsewaard. We kapten er toen samen met de bewoners bomen, snoeiden het
opschot en ruimden het zwerfafval op. En 15 van onze vrijwilligers hielpen de groep op
21 april 2012 nog bij een grote
zwerfafvalactie. Tussen die
twee acties door werkten Oss
en Maren-Kessel op 12 maart
2011 gezamenlijk nog mee
met de grote opruimactie van
zwerfafval “Maas schoon, doen
gewoon” van Stichting “Nederland schoon”. Ruim 300 vrijwilligers ruimden toen langs 75
kilometer Maasoever alle
zwerf- en drijfafval op. Alle reden dus voor een nauwere samenwerking tussen de Kesselse groep en Landschapsbeheer Oss. En omdat de overeenkomt tussen de gemeente
Oss en Landschapsbeheer over
het beheer en het onderhoud
in de buitengebieden van Oss
op 21 mei ondertekend werd,
was dit het ideale tijdstip om
de samenwerking te bezegelen. De Kesselse groep krijgt
door aansluiting bij Landschapsbeheer Oss nu een

sterke organisatorische en financiële ondergrond. Op zaterdag 3 mei hadden we met de
groep uit Kessel onze eerste
officiële gezamenlijke werkochtend in de Kesselsewaard,
waar we weer schoonmaakten,
rommel opruimden en snoeiden. Om de samenwerking een
beetje te vieren, dronken we
na afloop van het werk een
glas bier, wijn of fris en aten
we er een stukje worst bij.
(DR)

Mutaties
Vrijwilligersgroep
Zoals u in een apart artikel
kunt lezen, hebben we er dit
kwartaal in één klap 14 nieuwe
vrijwilligers uit Maren-Kessel
bijgekregen.
Ook nog enkele individuele
nieuwelingen
Maar er kwamen ook nog een
drietal individuele vrijwilligers
bij. Dat waren Mariëtte Groothoff (58), Johnny van Sonsbeek (35) en Janny IJsendoorn
(67). Alle drie wonen in Oss.
Mariëtte en Janny werken uitsluitend in de tuinploeg en
Johnny had bij de normale
werkgroep zijn eerste werkdag
op 16 april in de Stelt. Hieronder treft u de namen aan van
de medewerkers uit MarenKessel: Ad Hulshoff en Marion
de Bodt, Corry Ketels, Ad en
Marga van Zoest, Ton Slob en
Marga Schuringa, Onno Osse,
Bert Haasjes, Ton en Ans Eikenaar, Wim en Marijke van den
Brink en Thijs Meulemans.
We heten hen van harte welkom in ons vrijwilligerscorps.
Het totaal aantal vrijwilligers
bedroeg op 1 juni 94. (DR)
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Johnny

Janny

