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Kopij
Wij nodigen graag iedereen uit om een bijdrage te schrijven voor de nieuwsbrief!
U kunt uw bijdrage met of zonder illustraties mailen naar
redactie@landschapsbeheer-oss.nl.
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende nieuwsbrief is 1 juni 2017.
Foto’s voorpagina
Boven: Kerkpad bij de pastorie in Maren
Linksonder: wilgenmijt langs Meerdijk
Rechtsonder: werken aan het Kerkpad in Maren

Opschoondag 2017
Zaterdag 25 maart zal weer de jaarlijkse Opschoondag
plaats vinden. Evenals vorig jaar is de organisatie weer
in handen van Landschapsbeheer Oss in samenwerking
met de gemeente Oss.
Grote deelname van schoolkinderen
Vorig jaar was de Opschoondag al een groot succes;
565 vrijwilligers haalden op 40 locaties in totaal 6780
kilo zwerfafval op. Maar dit jaar zal dat succes zeker
nog overtroffen worden, zo verwacht coördinator Tonnie
van Hooff. Dat komt mede door de deelname van 21
scholen uit de gehele gemeente met in totaal maar liefst
1930 leerlingen. Die gaan in principe rondom hun scholen het zwerfvuil opruimen. Vanwege organisatorische
redenen zullen de schoolkinderen een week vóór de Opschoondag in actie komen. De organisatie had het begin
maart druk met het tijdig leveren van 1930 hesjes en
handschoenen, 350 vuilknijpers en emmertjes en een
groot aantal afvalzakken aan de deelnemende scholen.
Elke leerling krijgt een diploma en een versnapering in
de vorm van fruit en het schoolplein krijgt een knikkertegel. Maar ook heel veel van onze vrijwilligers en particulieren uit de gemeente zullen dit jaar weer hun handen flink uit de mouwen steken! (DR)
Voor meer informatie:
www.landschapsbeheer-oss.nl/opschoondag
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Nieuws
Landerij VanTosse
De bomen kunnen erin
Het is zover, de eerste bomen kunnen in het VanTosse
herinneringsbos worden geplant. Bij het verschijnen van
deze nieuwsbrief hebben we de eerste plantronde in maart
al gehad, maar ook in april zijn plantdagen gereserveerd.
Onderdeel historisch landschap
Plantdagen worden doorgaans (bij voorkeur) in het voorjaar (maart/april) en in het najaar (oktober/november) georganiseerd. Ze worden op zaterdagmorgen of woensdagmiddag gehouden in verband met de benodigde assistentie
bij het planten.
Omdat het herinneringsbos onderdeel uitmaakt van een
historisch landschap zijn er voorwaarden en beperkingen
aan de boomkeuze. Samen moeten ze een gevarieerd bos
opleveren met de potentie een hogere leeftijd te bereiken
(100 jaar). Bomen die aan deze voorwaarden voldoen zijn
eik, beuk, haagbeuk, kastanje, esdoorn, linde en berk. Van
deze soorten behoren eik, kastanje, haagbeuk en beuk tot
de langzaam groeiende soorten. De linde, esdoorn en
vooral berk groeien sneller en zullen daarom eerder een
volwassen aanblik geven.
Voor de eerstvolgende data voor plantdagen: zie www.landerijvantosse.nl. Op de website staan tevens de voorwaarden vermeld en een inschrijfformulier dat je kunt downloaden.

Uitbreiding
Landerij VanTosse
Er zijn weer enkele percelen toegevoegd aan de Landerij
VanTosse. Het gaat om drie voormalige paardenweitjes
nabij het Nicolupad en een paardenweitje aan het Laantje
van Cumberland, tegenover de tuin.
Bloemrijke weiden en hooilanden
In eerste instantie willen we alle percelen als grasland beheren. Omdat er nu een vrij dichte vegetatie van gras op
staat, willen we dit eerst laten begrazen door schapen. In
een later stadium willen we aansturen naar een ontwikkeling van een bloemrijke weide/hooiland. Het perceel aan
het Laantje van Cumberland wordt ingericht als notenboomgaard, met een tiental walnotenbomen en hazelaars.
Tussen de bomen worden schapen ingezet om het gras
kort te houden.

Werkervaringsplekken
en stages
Het aantal mensen dat op de Tuinderij komt werken op
een werkervaringsplek of werk-/studiestage wordt steeds
groter.
Werkervaring opdoen
Muthanna, Semih, Bochresien, Merijn, Lourens en Pim
werken op wisselende tijden, vaak op maandag, woensdag
en vrijdag, mee op de tuin, vooral om werkervaring en
werkritme op te doen. Inmiddels werken we samen met
verschillende instanties en opleidingsinstellingen die zich
bezighouden met plaatsing van mensen op werkervaringsplekken en stages: de afdeling Werk en Inkomen van de
gemeente Oss, IBN, UWV, Stichting Werkcarousel, ROC de
Leijgraaf, Hooghuis/Praktijkonderwijs de Singel en Helicon
opleidingen. Wij zijn geaccrediteerd als erkend leerbedrijf
via SBB (Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) voor
de volgende opleidingen: Assistent plant of groene leefomgeving (entree niveau 1), medewerker natuur, water en
recreatie (niveau 2), medewerker teelt (niveau 2), opzichter/uitvoerder groene ruimte (niveau 4) en middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw/inrichting groene
ruimte (niveau 4).

Brabantse Stijlprijs 2017
Onze inspanning voor de Brabantse Stijlprijs 2017* is beloond met een nominatie! Liefst drie van de vier door Oss
ingezonden projecten (Landerij VanTosse, Elzenhoekpark
en Philips van Kleefbolwerk) zijn gekozen uit de 82 inzendingen. In totaal zijn 18 projecten over heel Brabant genomineerd. Op 23 maart komt een delegatie van de jury op
bezoek bij de genomineerde projecten. Eind maart kiest de
jury vervolgens drie tot vijf finalisten. In april en mei kan
het publiek stemmen op de finalisten voor de publieksprijs.
Op naar de volgende ronde!
Henk Smouter
* De Brabantse Stijlprijs is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en
wordt om de twee- drie jaar uitgereikt aan projecten in Brabant die de leefomgeving verbeteren.

Weer 2000 stuks bosplantsoen de grond in!
De reconstructie van het oude kampenlandschap in de
Landerij VanTosse vordert gestaag. Daar waar nieuwe mogelijkheden zich voordoen planten we weer houtsingels
aan die het landschap op termijn weer die typische kleinschalige en intieme structuur geven. Ook dit jaar is er
weer 500 meter houtsingel en 150 meter fruitwal aangelegd, bij elkaar met 2500 stuks inheems bosplantsoen,
waaronder vele besdragende soorten.
Een zware notenboom wordt met mankracht naar het plantgat in
de notenboomgaard in de Stelt gerold.
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Hanny stelt zich voor

Waar werkten we???

Sinds oktober 2012 ben ik vrijwilliger van Landschapsbeheer Oss. Mijn interesse voor de activiteiten van Landschapsbeheer is met name ontstaan door mijn eigen
woonomgeving, Landerij VanTosse. De ontwikkelingen volgen en actief betrokken zijn bij activiteiten in dit gebied is
wat ik wil en dit met enthousiasme overbrengen aan belangstellenden, zoals recreanten, wandelaars of fietsers.
Daarnaast draag ik alle collega-vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss, die zich wekelijks te vinden zijn in de
natuur van Oss en omgeving, een warm hart toe. Zij doen
het met liefde en plezier. Het is steeds weer een genot
met hen op te trekken. Bij het zien van de vacature secretaris was ik, met twijfel, enthousiast. Met twijfel vanwege
mijn dagelijkse beslommeringen; een baan als stafmedewerker Personeel & Organisatie, het runnen van een B&B
en mijn oppasdag voor 2-6 kleinkinderen. Gaat dit wel samen met de secretarisfunctie? Vanuit mijn enthousiasme
en mijn flexibele inzet heb ik ja gezegd en ondertussen
ben ik alweer twee maanden aan de slag. Het is even wennen, maar met hulp van ervaren mensen om me heen
gaat het lukken.

Van de twaalf werkochtenden die vanaf 14 december 2016
t/m 4 maart gepland stonden, vervielen er drie door
slechte weersomstandigheden. De overige ochtenden
werkten we in de eendenkooi in Macharen, de Hamelspoel/Erfdijk en de Hertogswetering in Herpen, de Meerdijk
in Oss, rondom de voormalige pastorie in Kessel en op de
Megensedijk in Megen.

Hanny Wagemakers

Afscheid van secretaris
Nora Servaes
Met een heerlijk etentje in Miens Eethuis* aan de Monsterstraat namen ons bestuur en hun partners op zaterdag 14
januari afscheid van Nora Servaes als secretaris van Landschapsbeheer Oss. Nora blijft echter nog wel actief in de
tuinderij van Landerij VanTosse.

Mooi boek als afscheidscadeau
Nora heeft de veel werk omvattende functie van secretaris
vanaf half augustus 2005 tot eind december 2016 uitstekend vervuld. Ze nam de taak van secretaresse destijds
over van onze coördinator Henk Smouter, die vanaf de oprichting van Landschapsbeheer Oss in mei 1998 óók gelijktijdig penningneester was. Zoals al gemeld heeft Hanny
Wagemakers vanaf 1 januari 2017 het secretariaat van
Nora overgenomen. Tijdens het diner bood voorzitter Ronald Widdershoven Nora het fraaie boek ”Rijks, masters of
the Golden Age” aan. Dat boek behandelt op een bijzondere manier de schilderijen die in de eregalerij van het
Rijksmuseum hangen.
Dick Roza

* zie het artikel over Mien’s op pagina 10

Herplant in eendenkooi
In de eendenkooi werden op 16 december, naast onderhoudswerk, wilgen gesnoeid en er werden twintig nieuwe
boompjes geplant ter vervanging van de essen die er eerder geplant waren, maar die het helaas niet gered hadden.
Er kwamen vijf fruitbomen, vijf zwarte elzen, vijf zomerlinden en vijf zomereiken voor in de plaats. De volgende klus
was de Meerdijk in Oss. Daar werden in een drietal ochtenden met in totaal 75 vrijwilligers zo’n 160 wilgen geknot en dode bomen door nieuwe vervangen. Van de staken ging een groot deel naar onze tuinderij en van de rest
werden enkele wilgenmijten gebouwd nabij de Wetering.
Den Heiligen Gang
Vervolgens hadden we op twee ochtenden een uniek karwei rondom de voormalige pastorie en aan het Kerkpad in
Kessel. De pastorie is een Rijksmonument en stamt uit
1873. Het gebouw, waar nu onze vrijwilliger Simon Dermijn en zijn vrouw wonen, is omgeven door een grote
tuin, met daarin een kleine boomgaard met dertien hoogstamfruitbomen, een moestuin en een aantal monumentale bomen. Grenzend aan de pastorie ligt een oude begraafplaats en staat een in 1955 gebouwde Mariakapel. Op
10 en 24 februari snoeiden we met in totaal zo’n 50 vrijwilligers de fruitbomen en verwijderden alle overtollige begroeiing en bomen uit het voormalige kerkhof. Tevens
werden aan het kerkpad dat sinds enige tijd, op twee
hardstenen drempels, de historische naam “Den Heiligen
Gang” draagt, alle wilgen geknot en overtollige bomen gekapt. Het pad diende vroeger ter ontsluiting van de in
1944 opgeblazen Sint Antoniuskerk. Op 24 februari
snoeide een kleine groep vrijwilligers ook nog knotbomen
aan een wiel aan de Wielstraat en in de uiterwaard in Kessel.

Oude fruitbomen snoeien in de pastorietuin in Maren.
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Haventje in Megen
Het laatste project dat we, tot aan het sluiten van deze
nieuwsbrief uitvoerden, was het uitdunnen van een beplantingsstrook onderlangs de Megensedijk nabij het kapelletje in de Kapelstraat in Megen. Op zaterdag 4 maart
kregen 37 vrijwilligers daar eerst instructies van Elly van
Doorn en Peter van de Ven dijkbeheerders van Waterschap
Aa en Maas, voordat ze aan het werk gingen. Naast de
dijk, aan de Hoogduinseweg, bevond zich - zoals op een rivierkaart uit 1851 te zien is - aan een Maasarm een klein
haventje, waarvan nu ( met wat moeite) nog de contouren
te zien zijn. Ook is er onderaan de weg nog een restant
van een klein sluisje dat eveneens genoemd wordt op de
oude kaart. Over de geschiedenis van dat haventje, dat
wellicht bij de toekomstige herinrichting van de oude
Maasarm weer zichtbaar zal worden gemaakt, vertelde
onze historicus Henk Buijks ons tijdens de koffiepauze,
waarbij het door het Waterschap aangeboden worstenbroodje een extra attractie was!
Dick Roza

Ronald Widdershoven bedankt voor de onderscheiding.

kwam tot stand door een stemming (via mail, internet en
mondeling) door de leden van GroenLinks in de periode
van 22 tot 28 februari uit vijftien genomineerden. Het was
de vierde keer dat GroenLinks in Oss een “groene handdruk” uitreikte. In 2010 viel de eer te beurt aan onze toenmalige coördinator Ton Velders, in 2012 was Landwinkel
Spierings de gelukkige en in 2014 kon buurttuin de Ridderstraat de groene onderscheiding in ontvangst nemen. (DR)

Landschapsbeheer Oss
ontving €1.000
Door het deelnemen van de gemeente Oss aan de landelijke Wecycle e-waste promotieactie vorig najaar, heeft
Landschapsbeheer Oss een bedrag van €1.000 mogen ontvangen.

Bij 202 A kapelletje aan de Kapelstraat, vierkante vakje links
daarvan het oude haventje en het sluisje

Groen lintje voor
Landerij VanTosse
Op zaterdag 4 maart mocht voorzitter Ronald Widdershoven uit handen van Liesbeth van Tongeren, tweede kamerlid van GroenLinks, een groen lintje voor Landerij VanTosse in ontvangst nemen. De uitreiking vond plaats in het
tijdelijke campagnepand van GroenLinks in winkelpassage
De Schakel in Oss.
Bijdrage aan Global Goals
GroenLinks vindt dat de gemeente Oss duurzaam en groen
moet worden en om dat te stimuleren reikt de partij regelmatig een Groen Lintje uit aan een organisatie of persoon
die zich bijzonder inzet voor natuur of milieu in eigen
woonplaats. Landerij VanTosse levert een goede bijdrage
aan de nieuwe werelddoelen 2016-2030 (Global Goals),
vindt GroenLinks. De uitverkiezing van Landerij VanTosse

Nieuwe jacks voor vrijwilligers
Als mensen e-waste (kleine elektrische apparaten) inleverden bij de milieustraat en vervolgens via hun smart Phone
“incheckten”, konden ze punten verdienen. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner konden een sponsorcheque voor een goed doel, stichting of organisatie winnen en de gemeente Oss was één va de winnaars. De gemeente koos voor Landschapsbeheer Oss. Bij een eerdere
deelname aan Wecycle mocht Stichting Hulphond uit Herpen ook al 1.000 euro ontvangen. De cheque werd op
woensdag 22 februari op onze locatie in de Tolstraat door
wethouder Johan van der Schoot symbolisch overhandigd
aan onze voorzitter Ronald Widdershoven, in aanwezigheid
van coördinator Tonnie van Hooff, Tonnie Wittenberg en
ondergetekende. Landschapsbeheer Oss heeft voor het
ontvangen bedrag inmiddels fraaie, nieuwe werk-jacks
voor alle vrijwilligers aangeschaft. (DR)
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Nieuwjaarsreceptie 2017
Grappig, toen Richard Ceelen me op de receptie vroeg
om een stukje te schrijven, zei ik niet al te hard ja. Maar
daarna kon ik bijna niet wachten om achter mijn laptop
te gaan zitten. Zó borrelde het stukje omhoog in mijn
hoofd. Eigenlijk ben ik pas net een dik jaar bij Landschapsbeheer Oss, misschien dat ik daarom de vraag
kreeg. Het was pas mijn 2e nieuwjaarsborrel. Het begon
voor mij met de vraag: ”Ga ik met de fiets of met de
auto?” Er was code oranje voorspeld, met ijzel. Het zou
spekglad zijn. Bovendien was het nog flink koud en een
gedeelte van het feest zou plaatsvinden in de tent buiten.
Niet gaan was voor mij geen optie: daarvoor had ik er teveel naar uitgezien. Bovendien had ik de dag daarvoor al
vergeefs voor de slagboom aan de Oijenseweg gestaan.
De werkdag was op het laatste moment afgelast. Hierdoor was ik extra gemotiveerd om te komen! Met de auto
aangekomen, sloot ik achteraan het rijtje keurig geparkeerde auto’s aan de linkerkant van de Tolstraat. Ik was
dus niet de enige die de reis niet op de fiets had aangedurfd. De oprit bij de poort was keurig bestrooid door Jan
van Helvoort en Tonnie van Hooff met zand. De plek voor
de “Snackmobiel” was al in gereedheid gebracht. Het
biertapje was al operationeel. De warmte van de heater
maakte het in de tent buiten goed te doen en een extra
vuurkorf buiten de tent gaf extra warmte en gezelligheid.
Binnen was ook de keuken al gevuld met een gezellig
clubje. Dick Roza duwde me zijn schrift in de hand waarin
hij al sinds enkele jaren noteert wie de nieuwjaarsborrel
bezoekt. Of ik van alle aanwezigen de naam wilde noteren vroeg hij. Dit was, besefte ik meteen, een unieke
kans om iedereen even te spreken en nog eens alle namen te oefenen. Al doende bleek dat er behalve onze eigen vrijwilligers nog een aantal gasten van buiten aanwezig waren. Wat te denken van de Vereniging van oude
landbouwwerktuigen de “Stofvreters” (Zeg ik dat goed?).
Vol enthousiasme kreeg ik allerlei inside informatie aangereikt. Ook maakte ik kennis met de gemeentelijke boswachter Wil Somerdijk en Bert Smits, de man die met het
klussenteam de Stelt zo goed bijhoudt. Er was wijn, een
professioneel door Tonnie van Hooff getapt biertje en er
waren frietjes in een puntzak en tal van heerlijke warme
snacks. Wel 46 diehards hadden zich door de barre
weersomstandigheden naar de Tolstraat gewaagd. Het
was wel minder druk dan vorig jaar. Ik miste heel wat
bekende gezichten van de werkdagen, die het blijkbaar
niet aangedurfd hadden. Domper op de feestvreugde was
ook het verlies van een groot deel van ons materieel, dat
van donderdag op vrijdag werd gestolen uit de werkplaats. Na enkele uurtjes voelde de borrel, ondanks de
kou, toch als een warm bad.
Ingrid Broeder

Bijentafel in de Tuinderij
Met als thema “Landbouw versus Voedselketen” werd op
woensdag 15 maart de 3e Bijentafel Oss gehouden. Dit
keer was locatie Huize Cumberland in Tuinderij VanTosse.
Veehouderij en biodiversiteit
Doel van een bijentafel is om bijen in de regio en in de
stad te promoten. Aanwezig was een 25-tal imkers, boeren
en vertegenwoordigers van Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas, Natuurcentrum de Maashorst, het NMEcentrum de Elzenhoek, de Jumbo en een aantal ambtenaren van de gemeente Oss. Na het welkomstwoord van gespreksleider Peter Leendertse van CLM (Centrum van
Landbouw & Milieu) stelden de deelnemers zich voor. Vervolgens gaf Jan-Willem Straatsma van Friesland-Campina
een presentatie over de transitie tussen veehouderij en
biodiversiteit en vertelde Jos van Oorschot van de gemeente Oss hoe het er nu voor staat met de “Routekaart
Groen, Blauw en Natuur”.

Bijengolf en bijenstal geopend
Vervolgens maakten de deelnemers een rondgang door de
tuinderij. Daar werd de Bijengolf van Martijn van den Heuvel bewonderd en officieel geopend. Albert Toonen bood
Martijn het fraaie boek “Onder de Maas” aan. Tenslotte
werd ook de nieuwe bijenstal, die gebouwd werd door
onze vrijwilligers Hans Hamersma, Frans Hol en Wil Kremer, geopend. Natasja Verdaasdonk, één van onze tuinvrijwilligsters en enthousiast imker, kreeg van Frans Hol
drie sleutels van de deur van de stal, die bestemd zijn
voor de drie imkers die er hun bijenkasten gaan plaatsen.
Na afloop van de rondgang werd er nog gezellig nagepraat
met een glaasje in Huize Cumberland.
Dick Roza
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Kijkvenster geplaatst
Op vrijdag 13 januari plaatsten leerlingen van het Hooghuis een kijkvenster bij de Spaander Straatsche Akkers in
het Reut in Berghem. Ze deden dat samen met leden van
de Dorpsraad Berghem en de wethouders Wagemakers en
van Geffen. Het kijkvenster geeft zicht op de zone OssBerghem, die een nieuwe invulling krijgt.
Drie delen in het gebied
Het kijkvenster, tevens zitbank, is onderdeel van het padenplan in het gebied tussen Oss en Berghem. Het eerste
deel van het pad is eind 2016 aangelegd door Landschapsbeheer Oss. In de loop van dit jaar wordt het padenplan
afgemaakt. Door de inrichting met natuurakkers blijft het
een open gebied. De paden maken het gemakkelijk toegankelijk voor wandelaars. De sfeer van het gebied is
straks te vergelijken met Landerij VanTosse en biedt
ruimte voor initiatieven van de Dorpsraad Berghem en bewoners. Landschapsbeheer Oss zorgt samen met de dorpsraad voor beheer van het gebied. De zone Oss-Berghem
bestaat uit drie delen: Spaander Straatsche Akkers, met
natuurakkers, wandelpaden en zonnebloemen, Sportpark
De Koppelsteeg, dat dit jaar een opknapbeurt krijgt en de
Zuidwest hoek, met ruimte voor stedelijke voorziening met
het accent op educatie, recreatie en sport.

BD meldde namelijk op 8 februari dat motorcrossers vernielingen hadden aangebracht in het herinneringsbos VanTosse.
Dick Roza

Bedankje uit Lithoijen
Op 14 en 21 februari voerden een aantal vrijwilligers van
de “dinsdaggroep” uit de Tolstraat snoeiwerkzaamheden
uit aan de rabatten van het “moerasgebiedje” aan de Weisestraat in Lithoijen. Hetzelfde werk als bijvoorbeeld op
ons project in Dieden en Demen!

Dick Roza

Werken aan de rabatten in Lithoijen.

Door het kijkvenster is de kerktoren van Berghem te zien.

In de media
De afgelopen periode werd in de media verschillende keren
aandacht besteed aan Landerij VanTosse en Landschapsbeheer Oss.
Mouterij en kijkvenster
Brabants Dagblad had op 5 januari een artikel over de
haalbaarheid van een eigen Osse mouterij en over van
Landerij VanTosse, met een grote luchtfoto van de Stelt.
Op 13 januari schreef BD over het inzaaien door Landerij
VanTosse van oude granen in de middenberm van de Ruwaardsingel en op 14 januari werd, ook in het BD, stilgestaan bij het plaatsen van een kijkvenster op de “Spaanderstraatse Akkers” tussen Berghem en Oss. Vervolgens
plaatste De “Rucreant”, het blad van de wijk de Ruwaard
in Oss, in januari onder de kop ”Landerij VanTosse maakt
nieuwe natuur om de hoek” een artikel met recent nieuws
uit de Stelt. Helaas was er ook wat vervelend nieuws. Het

Koffie in schitterende boerderij
Dat de bewoners van de Weisestraat dankbaar waren voor
de grote opknapbeurt aan het sterk verwaarloosde stukje
natuur midden in hun straat, was al duidelijk gebleken aan
de uitnodiging om in de pauze koffie te komen drinken in
de schitterende oude en nog authentieke boerderij van Jan
Hendriks aan de Weisestraat 9. Jan Hendriks die we ook
als lid van de vriendenclub konden noteren - hielp zelf ook
met een tweetal medebewoners mee om de gekapte wilgenstaken via ons bruggetje naar de weg te sjouwen. Bijgaande brief van Johanna Ceelen van de Kernraad Lithoijen die we later ontvingen, benadrukt nógmaals de
dank van de Lithoijenaren.
Dick Roza
Beste mensen van landschapsbeheer,
Namens de kernraad wil ik jullie bedanken voor de snoeiactiviteiten in het moerasgebiedje langs de Weisestraat in
Lithoijen.
Het ziet er nu weer verzorgd en nog enigszins kaal uit,
maar het kan en mag weer volop groeien!
Dank jullie voor de medewerking.
Vriendelijke groet,
Johanna Ceelen,
namens Kernraad Lithoijen

7

Kort
Nieuws
MaasdijkMarathon
Op zondag 11 juni 2017 zal
weer de MaasdijkMarathon gehouden worden. Start en finish
zijn bij Sporthal Rusheuvel in
Oss. Het gaat om de hele en
de halve Marathon en een Triathlon en er zijn wandelingen
van 5, 10 en 15 kilometer. Ook
is er een kidsrun, een estafettemarathon en een schoolestafette. (DR)

Wandelen en
fietsen met IVN
De wandelgidsengroep van
IVN-Oss biedt de komende tijd
vier natuurwandelingen en één
natuurfietstocht door de regio
aan. Alle onder begeleiding van
één of meer IVN-natuurgidsen.
Zondag 2 april
Natuurwandeling met als
thema “Dood doet leven - opruimers in de natuur”, 5 kilometer, 2 uur. Vertrek: 10.00
uur vanaf de parkeerplaats begin Slabroekseweg, Schaijk,
nabij ecoduct over de Rijksweg.
Zondag 30 april
Poëziewandeling over de Groenendijk bij Haren, i.s.m. Stichting Poëzie Podium Oss,
3 kilometer, 2 uur. Vertrek:
10.00 uur vanaf Nieuwe
Spaanse Steeg, Haren.
Zondag 7 mei
Natuurwandeling “Eten uit het
wild”, plukwandeling door de
Stelt in Oss, 3 kilometer, 2
uur. Vertrek: 10.00 uur, hoek
Amelsestraat/Koningsweg,
Oss.

natuurgebied lopen. Het evenement wordt georganiseerd
door Maashorst Events i.s.m.
Wandelsportvereniging “Ons
Genoegen” uit Schaijk en
Maashorst Betrokken Ondernemers. Het inschrijfgeld voor
alle afstanden bedraagt €5,euro p.p. Kinderen t/m 12 jaar
betalen €2,50. Leden van de
K.W.B.N krijgen, door het ongevraagd tonen van hun wandelvoordeelpas, een korting
van €1,- op het inschrijfgeld.
(DR)

www.walkingeventdemaashorst.nl

Outdoor klimwand
geopend
Op vrijdag 24 maart wordt, tegelijk met de officiële opening
van de Talentencampus Oss
aan de Nelson Mandelaboulevard, ook de outdoor klimwand
van het Sportbedrijf Talentencampus geopend.

www.maasdijkmarathon.nl

Wandelen met
Maasland Gilde
De komende maanden kunt u
weer drie keer een natuurwandeling maken met het Maasland Gilde. De wandelingen zijn
steeds op vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur en staan onder leiding van de deskundige natuurgids en vogelkenner Toon
Voets.
28 april
De zandduinen in Nuland
19 mei
De Kesselse Waard

Zondag 28 mei
Natuurfietstocht “Van molen
naar molen”, 35 kilometer, 5
uur. Vertrek: 10.00 uur,
Vertrek: Molen Zeldenrust,
Kruisstraat 35-37, Oss.
Woensdagavond 21 juni
Natuurwandeling “Sages en legendes”, 3 kilometer, 2 uur.
Vertrek: 20.00 uur, parkeerplaats begin Slabroekseweg,
Schaijk, nabij ecoduct over de
Rijksweg.
Woensdagavond 21 juni
Natuurwandeling “Sages en legendes”, 3 kilometer, 2 uur.
Vertrek: 20.00 uur, parkeerplaats begin Slabroekseweg,
Schaijk, nabij ecoduct over de
Rijksweg. (DR)

30 juni
De Hemelrijkse Waard
Het verzamelpunt voor de
wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6
in Oss. Van daar vertrekt men
om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats
van bestemming. Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de
plaats van bestemming rijden,
kijk dan op de website voor
verdere informatie. U kunt zich
aanmelden voor de wandeling
via de website of per email. De
kosten van een wandeling bedragen €3,- p.p. (DR)
www.maaslandgilde.nl

Walking Event
De Maashorst
Op zondag 26 maart vindt de
derde editie plaats van Walking
Event De Maashorst. Dit jaar
wordt gestart vanaf camping
de Heische Tip in Zeeland.
Door boerenland en natuurgebieden
Er zijn wandelroute van 5, 10,
15, 20 en 30 kilometer, die
over boerenland, langs historische plaatsen en dwars door

Nieuws van Ludus
Outdoor
Ludus Outdoor van Rudy Papo
uit Oss, dat op maat gemaakte
buitenactiviteiten voor kleine
groepen organiseert, bracht op
19 januari weer een nieuwsbrief uit.
Sportieve evenementen
Rudy, die zijn sportieve bedrijfje in 2000 oprichtte en er
vanaf 2009 fulltime mee bezig
is, is aangesloten bij Sports Institute Europe. Veel van zijn
sportieve activiteiten vinden
plaats in de bosgebieden van
Oss-Zuid, zoals het monkeyklimmen. Hij is ook distributeur
van Monkey Hardware geworden en sinds kort officieel opleidingscentrum van de Nederlandse Handboog Bond. Andere
activiteiten van Ludus zijn o.a.:
“De bende van Oss” (GPS
stadsspel i.s.m. het stadsarchief), teambuilding, bamboebouwen, dodgebow, “SilentSwing”, “Runnng Dinner”
en “ZombieZombie”, een superleuk stadsspel voor jong en
oud. Ook werd het evenwichtsparcours vernieuwd.
Voor meer info en reservering:
tel. 0412-850534 of 06-2812
0390. (DR)
www.ludusoutdoor.nl
info@monkeyklimmen.nl

Speelobject
“Da’s leuk” open
Het imposante en spannende
houten speelobject in de vorm
van een das, dat gebouwd is
op Herperduin nabij restaurant
Pan en Zo aan de Schaijkseweg, wordt op donderdag 13
april officieel geopend.

Van makkelijk tot moeilijk
De outdoor klimwand heeft
acht klimroutes, van gemakkelijk tot moeilijk. Met zijn 13,5
meter hoogte en klimoppervlakte van ruim 100 vierkante
meter, biedt de klimwand een
uitdaging voor recreatieve
klimmers. Er kunnen maximaal
vier klimmers gelijktijdig klimmen. De klimwand is volledig
uitgerust voor zowel toprope
klimmen als voorklimmen en er
zijn gecertificeerde toezichthouders aanwezig. (DR)
www.sportbedrijftalentencampus.nl

Speelplas helaas vervallen
Over het speeltoestel, dat inmiddels de toepasselijke naam
“Da’s leuk” gekregen heeft,
hebt u in de nieuwsbrief van
juni 2016 uitgebreid kunnen
lezen. Een aantal objecten van
“de das” zijn vervaardigd en
werden geïnstalleerd door leerlingen van de praktijkschool De
Singel in Oss, terwijl enkele
scholen in de regio een ontwerp mochten maken voor de
vier poorten waarmee het binnenterrein van het speelbos
bereikt kan worden. De eerder
in het project geplande speelplas kon helaas vanwege de
hoge kosten niet uitgevoerd
worden. (DR)
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Tuinvogeltelling
2017

Wisentenexcursies
hervat

In het weekeinde van 28/29
januari werd de 14e Nationale
Tuinvogeltelling gehouden. Er
deden 61.299 deelnemers mee
en er werden in totaal 946.491
vogels geteld.

Met ingang van 5 februari zijn
er weer, onder begeleiding van
ervaren wisentrangers, excursies mogelijk naar het wengebied van de wisenten op de
Maashorst

Halsbandparkiet in westen
De top drie van de Nationale
tuinvogeltelling bleef ongewijzigd. Op nummer 1 de huismus
(158.358 exemplaren), op 2 de
koolmees (97.141) en op 3 de
merel (95.494). Dat de huismus
weer als de meest getelde vogel
naar voren kwam, was geen verrassing. De huismus heeft zijn
toppositie eigenlijk alleen maar
te danken aan het feit dat hij in
kleine kernen en vooral in de
drie noordelijke provincies nog
steeds in groepen voorkomt.
Want in veel grote steden blijft
de huismus een zeldzaamheid.
De koolmees handhaafde met
moeite zijn tweede plaats, want
de mezenpopulatie lijkt vorige
zomer een tik te hebben gekregen. De rest van de top 10 bestond, in volgorde, uit: kauw,
pimpelmees, vink, Turkse tortel,
houtduif, spreeuw (dit jaar weer
terug in de top 10) en de roodborst. Opvallend is de 21ste
plaats van de halsbandparkiet,
een vogel die we hier in onze tuinen nooit zien. Die stond in gemeenten als Den Haag, Leiden,
Voorschoten, Amsterdam en
Aalsmeer zelfs in de top 10 met
7.217 getelde vogels! (DR)

Tijdig reserveren!
Na een incident met een (inmiddels afgemaakte) wisentstier in het najaar van 2016 is
de rust weergekeerd onder de
kudde in het wengebied. Er is
nu sprake van een rustige, stabiele situatie en daarom was er
ook geen enkele belemmering
meer voor excursies. Er wordt
uitgegaan van een excursie op
iedere eerste zondag van de
maand. Men vertrekt om 10.00
uur bij het Natuurcentrum De
Maashorst in Slabroek. De kosten bedragen €7,50 per persoon, inclusief de huur van een
verrekijker en koffie of thee na
de excursie. Per excursie mogen 12 deelnemers mee onder
begeleiding van twee rangers.
Het is daarom van belang om
tijdig een plaats te reserveren.
Kinderen mogen mee vanaf 10
jaar, onder begeleiding van
één volwassene per kind. (DR)

www.nationaletuinvogeltelling.nl

OV-fiets op station
Ravenstein
Sinds eind 2016 zijn op station
Ravenstein OV-fietsen te huur.
Ideaal voor mensen die geen
auto bezitten en tóch het uiterwaardengebied van de Maas
willen verkennen.
De fietsen staan in speciale
kluizen bij de fietsenstalling op
het station. Met een OV-chipkaart met een OV-fietsabonnement kan een kluisje worden
geopend. De kosten van een
OV-fietskaart bedragen 10
euro per jaar en een fiets huren kost €3,35 per keer met
een maximum van 24 uur.
(DR)

www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Paddengroep
Hazenakker
Eind januari publiceerde
RAVON (Reptielen Amfibieën
Vissen Onderzoek Nederland)
het verslag Amfibieëntrek
voorjaar 2016.
Schubben & Slijm
In dat zeer lijvige rapport vermeldt RAVON dat er in het
voorjaar van 2016 in heel Nederland 123.670 amfibieën zijn
overgezet. De kleine, maar
zeer actieve groep van Ilona
van Tol en Marjet Zondag zette
vorig jaar rond de Hazenakkervijver 5.339 padden over, 19
meer dan in het jaar daarvoor.
Ilona en Marjet deden ook
weer een oproep voor paddenoverzetters, die aan al onze
vrijwilligers werd doorgestuurd. RAVON attendeerde
ons ook nog op haar gratis digitale nieuwsbrief “Schubben &
Slijm”. U kunt u abonneren via
de website. Ook is Nature Today en andere interessante
nieuwsbrief met veel natuurweetjes. (DR)

www.ravon.nl/nieuwsbrief
www.naturetoday.com

City Deal voedsel
Op de eerste nationale Voedseltop op 26 januari in den
Haag, heeft de gemeente Oss,
samen met Staatssecretaris
Van Dam, minister Schippers
en minister Plasterk, bestuurders van 12 gemeenten en de
provincie afspraken gemaakt.
Deze afspraken staan in de
City Deal “Voedsel” op de stedelijke agenda.
Oss is stad en land
Voedsel levert in de steden
veel werkgelegenheid op.
Daarnaast wordt de “ecologische voetafdruk“ van een
stad voor ongeveer 40% gevormd door voedselvoorziening. Voor Oss zijn die afspraken van groot belang. Allereerst omdat voedsel al eeuwenlang de kern is van onze
economie. De landbouw en
veeteelt is van oudsher aanwezig in Oss. Voedsel staat aan
de basis van onze levensmiddelenindustrie. Denk ook aan
onze drukkerijen en blikfabrieken, onze medicijnen en logistiek, die er allemaal kwamen
door onze landbouw. Maar de
City Deal is ook belangrijk,
omdat in Oss heel veel partijen
zich inzetten voor een duurzame samenleving. Oss is stad
en land! We hebben een centrum met veel lokale ondernemers en een groot agrarisch
buitengebied. We kunnen stad
en platteland met elkaar verbinden. Niet alleen in Oss alleen, maar óók in de regio met
AgriFood Capital! (DR)

Oss wint Global
Goals
Vrijdag 20 januari is het Platform Global Goals* van de gemeente Oss, samen met
Utrecht, door de Vereniging
van Nederlandse gemeenten
(VNG) uitgeroepen tot de
meest inspirerende Global
Goals gemeente van Nederland. Derde werd de gemeente
Tilburg.
Hoge ambities
Global Goals zijn de 17 werelddoelen die de Verenigde Naties
de komende 15 jaar gesteld
hebben. Die doelen omvatten
een rechtvaardiger wereld,
waaronder gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, geen armoede, goed onderwijs en toegang tot gezondheidszorg. De
internationale tak van de VNG
heeft deze doelen omarmt en

stimuleert alle gemeentes om
de actie ook te ondersteunen.
De jury van de VNG: ”Oss
heeft een indrukwekkende lijst
van lokale initiatieven kunnen
opsturen. De Osse gemeenteraad omarmt deze goals ook
breed. Oss onderscheidde zich
op basis van de hoge ambities
en de vindingrijkheid van het
lokale platform.” (DR)

* Voorheen “Platform Millenniumdoelen Oss”.

VVV-agentschap
in Nistelrode
Sinds 19 februari heeft Nistelrode weer een VVV-agentschap. Het is gevestigd in het
koffiehuis van zorgcentrum “De
Nistel” aan de Piet Geersdijk.
Integratie tussen medewerker en bezoeker
In het gezellige koffiehuis in
het zorgcentrum “de Nistel”,
compleet met landwinkel, worden naast koffie, thee, worstenbroodjes en zoetigheden
tevens VVV-producten aangeboden. Zo kunt u er fietsknooppunten- en wandelkaarten, diverse fiets- en wandelroutes en informatiebrochures
verkrijgen. Een bezoek aan het
VVV is ook een mooie manier
voor integratie tussen de medewerkers met een verstandelijke beperking en de bezoekers. Het koffiehuis annex VVV
is geopend van woensdag t/m
vrijdag van 11.00 tot 16.30
uur. In het zomerseizoen (april
t/m oktober)is het ook iedere
zondag geopend van 11.00 tot
17.00 uur en in het winterseizoen iedere 3e zondag van de
maand eveneens van 11.0017.00 uur, met maandelijks
een ander thema. (DR)

info@nistel.nl

Eerste edelherten
in Brabant
Na ruim 1,5 eeuw afwezigheid
is het edelhert weer terug in
Brabant. Brabants Landschap
en ARK natuurvereniging lieten
op 6 maart de eerste dieren los
in natuurgebied De Scheeken
tussen Best en Liempde, een
gebied van 300 hectare. Er is
daar ruimte voor een dertigtal
dieren. (DR)
www.brabantslandschap.nl
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Christian en de
cranberry’s
Evenals in 2016 werden alle
vrijwilligers die op dinsdagmorgen 3 januari in de tuinderij en
de Tolstraat aan het werk waren, bij de koffie, weer verrast
op heerlijke, warme oliebollen
met cranberry’s, gebakken
door Christian Chocolaterie Patisserie uit Oss. Maar liefst 150
bollen werden er met smaak
verorberd.
Zoete en hartige
heerlijkheden
Naast jam, saus, bier en een
leuk boek troffen onze vrijwilligers met kerst vorig jaar ook
een heerlijke door Christian
gemaakte chocolade kerstkrans, eveneens met cranberry’s, aan in hun kersttas.
Christian Chocolaterie Patisserie werd in 1999 opgericht door
Chris van Kempen. Het is inmiddels een zeer veelzijdig bedrijf geworden, waar heel veel
overheerlijke specialiteiten
worden ontwikkeld en ambachtelijk worden gemaakt. Zoals
bonbons, truffels en chocoladegeschenken, waaronder de beroemde “Osjes” en “Osse
Trotse”. Maar ook zo’n 50
soorten gebak, petit fours,
desserts, gelegenheids- en
bruidstaarten, koekjes, zoutjes
en allerlei specials gaan er over
de toonbank. Alles gemaakt
van de fijnste en zuiverste
grondstoffen, zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Een enthousiast team van winkeldames, chocolatiers en banketbakkers staan Chris van
Kempen terzijde.
Christian biedt aan “chocoladefreaks” ook workshops aan. (DR)

Parkeerplaats
Kesselse Waard
gereed
De geplande parkeerplaats
voor bezoekers van de Kesselse Waard, waarover we in
de nieuwsbrief van december
melding maakten, is nu gereed.

Acht parkeerplekken
Veel bezoekers van het gebied
parkeerden hun auto op de
Kesselsedijk, omdat er geen
parkeerplaatsen waren in de
uiterwaarden. Door de toename van het aantal recreanten ervoeren veel bewoners
aan de dijk steeds vaker parkeeroverlast. Natuurmonumenten, de eigenaar van het natuurgebied, ging met de bewoners van de dijk in een gesprek
op zoek naar een oplossing.
Met de aanleg van de parkeerplaats met 8 plekken moet de
parkeeroverlast op de dijk tot
het verleden behoren, zo hoopt
Natuurmonumenten. De organisatie blijft met de bewoners
in gesprek om te kijken of deze
oplossing afdoende is of dat er
nog andere mogelijkheden zijn
om de parkeeroverlast te verminderen. (DR)

www.christianchocolaterie.nl

Oliebollen van Christian eten in de Tolstraat

Megense Keienfair
Rondom gemeenschapshuis
Acropolis in Megen zal op zondag 21 mei 2017 van 11.00 tot
17.00 uur de Megense Keienfair worden georganiseerd.
Gevarieerd aanbod
Deze fair biedt een kwalitatief
en gevarieerd aanbod voor volwassenen en kinderen. Er zijn
kramen met (biologische) delicatessen (waaronder ook Landerij VanTosse), kleding,
(woon-)accessoires, sieraden,
brocante, klein-meubels en
leuke en nuttige artikelen.

In Acropolis wordt een expositie georganiseerd door “Kunstvoer”. Schoolkinderen tonen
zelfgemaakte kunstwerken. Tevens wordt gezorgd voor muzikale omlijsting. (DR)
www.megensekeienfair.nl

Werk in Herperduin
en Maashorst
De gemeente Oss is weer gestart
met werkzaamheden in de bossen van Herperduin en De Maashorst. Daar wordt gewerkt aan
een gevarieerd bos, met meer
afwisseling.
Geen werk langs recreatieve
routes
In natuurlijke bossen hangt 50%
van de biodiversiteit samen met
oude, aftakelende en dode bomen. Vooral dikke, oude bomen
zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Hierin zitten vaak holtes
en nesten van vogels. Dankzij de
grove schors zijn ze ook een
groeiplaats voor paddenstoelen,
mossen en varens. Daarom
wordt bij de werkzaamheden een
netwerk van die oude bomen bewaard. Maar er wordt niet alleen
uitgedund, óók worden weer zo’n
20 soorten bomen en struiksoorten geplant, die bij het natuurlijkere bos horen, maar nu nog
ontbreken, zoals de boomsoorten Zoete Kers, Haagbeuk en
Winterlinde en de struiksoorten
Sleedoorn, Hazelaar, Hondsroos
en Wilde Appel.

KinderBoerderij
dag
Zondag 28 mei zal in N.M.E.centrum Kinderboerderij De Elzenhoek weer de jaarlijkse kinderboerderijdag gehouden worden.
Veel te doen voor jong & oud
De Kinderboerderijdag is voor
jong en oud van en van 11.00 16.00 uur is er van alles te beleven, zoals demonstraties hondenbehendigheid en wol spinnen,
straattheater en een Oudhollands spelenconcours. De toegang is gratis, maar voor sommige activiteiten wordt soms een
kleine bijdrage gevraagd. Alle
opbrengsten komen ten goede
aan de kinderboerderij. Ook dit
jaar kunnen de bezoekers weer
genieten van heerlijke streekproducten, zoals kaas, honing, fruit
en cranberry’s. Bij de kramen
van Landschapsbeheer Oss, Boer
Spierings, Imkerij Ecopoll,
Stadse Boeren en IVN is van alles te zien en te proeven en ook
te koop. Ook kan iedereen genieten van gezellige muziek van
troubadour Noud Bongers en allerlei lekkers zoals wafellollies,
broodjes hamburger en tosti’s.
Hou de facebookpagina van De
Elzenhoek in de gaten. (DR)

www.nme-elzenhoek.nl

Vleermuizenroute
vernieuwd
Alle vleermuizenkasten in het
Vierwinden- en Docfabos zijn
half februari door leden van de
Vleermuiswerkgroep Oss tijdelijk verwijderd.

Nieuwe route
De kasten, die al vele jaren in
de beide bosgebieden hangen,
worden schoongemaakt en de
beschadigde kasten zullen worden gerepareerd door de mensen van onze dinsdaggroep in
de Tolstraat. Als alle kasten
weer spic en span zijn, zal er
een nieuwe route worden uitgezet. (DR)
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Leerwerkplaats
geopend

Miens Eethuis in
pand met historie

Op 6 maart werd op het voormalige MOB-complex aan de
Slabroekseweg in Nistelrode de
gerenoveerde leerwerkplaats
door Staatsbosbeheer, Hub
Noord-Brabant en het IBN geopend.

Op 8 juni 2016 werd Miens
Eethuis, gevestigd in het voormalige pand van Dansschool
Cor van Rongen in de Monsterstraat, door wethouder René
Peters officieel geopend. Het is
een eetcafé met uiteenlopende
sociaal-maatschappelijke functies.

Zelfvertrouwen vergroten
Men beschikt daar nu over
(verwarmde) werkruimtes met
was-en kleedgelegenheid en
een kantine met een keuken.
Vanuit het project Maatschappelijke participatie krijgen zo’n
125 leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs vijf
dagen per week de kans om zo
zelfstandig mogelijk werkzaamheden in de natuur te
verrichten en zo hun zelfregie
en zelfvertrouwen te vergroten. Zo maken ze een stap
naar deelname in de samenleving. De leerlingen voeren opdrachten uit zoals het aanbrengen en repareren van hekwerk
of snoeiwerk op de Maashorst.
Het project levert aangepaste
training, specifieke vakkennis
en oriëntatie op een branche in
de natuursector op. (DR)
www.staatsbosbeheer.nl
w.pruissen@staatsbosbeheer.nl

Natuur op Erven
Op 4 maart haalden de eerste
65 van de 80 deelnemers aan
het project “Natuur op Erven “
hun beplanting en nestkastjes
op. Daarbij kregen ze uitgebreide uitleg over hoe ze die
beplanting en kastjes moesten
aanbrengen.
Landschap versterken
De gemeente Oss wil met dit
project, erven in het buitengebied aankleden om het leefgebied van diersoorten in het
agrarisch landschap te versterken. Dit voorjaar ontvangen de
deelnemers zo’n 200 nestkasten, 130 laanbomen, 170 fruitbomen en bijna 8.000 stuks
bosplantsoen. Tot het voorjaar
van 2018 kunnen nog circa 25
inwoners van het buitengebied
in Oss zich aanmelden voor
deelname aan het project” Natuur op Erven”. Met name worden agrariërs en bewoners in
Lith gezocht; zij zijn tot nu toe
ondervertegenwoordigd. (DR)

www.natuuroperven.nl

Ontmoeten staat centraal
Het grote pand bood vanaf
1908 o.a. onderdak aan een
koekfabriek een tassenfabriek
en een drukkerij, maar kreeg
zijn grote bekendheid toch
door dansschool van Rongen.
Na de sluiting van de dansschool stond het pand geruime
tijd leeg, tot thuiszorgorganisatie Interzorg het in 2015 kocht
en er, na een grondige verbouwing, haar hoofdkantoor in
vestigde. Als eerbetoon aan de
dansschool ligt er nu weer een
prachtige parketvloer. Belangrijkste nieuwe gebruiker werd
Miens Eethuis. Van maandag
t/m zaterdag (en op koopzondagen) kan men in het eetcafé
terecht voor een goed ontbijt,
een heerlijke lunch of een uitstekende en betaalbare maaltijd. Maar Miens Eethuis is
vooral ook een plek waar ontmoeten, meedoen en werken
van vele doelgroepen voorop
staan. Niet alleen voor de medewerkers en cliënten van Interzorg, maar voor iedereen
die zich er thuis voelt. Bij
Miens Eethuis werkt men met
een gevarieerd team, bestaande uit professionele horecamensen, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn er flexwerkplekken en vergaderruimtes, maar ook twee studio’s
voor dagbesteding in het kader
van de WMO. (DR)

www.mienseethuis.nl

Tuut weer open
Vanaf 2 mei t/m 31 oktober is
stoomgemaal en motorenmuseum De Tuut in Appeltern
weer geopend van dinsdag tot
en met zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Ook zijn er weer 5
stoomweekends. Toegang voor
kinderen, onder begeleiding, is
gratis. Bezoek aan het stoomgemaal kost €3,50 en op
stoomdagen €5,00, inclusief
een rondvaart door de sluis.
www.de-tuut.nl.

Ecologische verbindingszones
aangelegd
In 2016 heeft waterschap Aa
en Maas, in het kader van efficiëntie, 12 ecologische verbindingszones tegelijk aangelegd.
Eind vorig jaar is, met de aanleg van de verbindingszones
langs de Munsche Wetering,
Leijgraaf, Groote Wetering,
Hurkse Loop en nieuwe Bossche Sloot, het project nagenoeg afgerond. Vervolgens
werd er ook nog beplanting
langs de verbindingszones aangebracht.
Meer leefruimte voor plant
en dier.
De 12 ecologische verbindingszones zijn gebundeld en uitgewerkt door één projectbureau
(BTL) en de realisatie is gelijktijdig uitgevoerd. Dat heeft gezorgd voor een efficiënte en
snelle aanpak! Natuurgebieden
liggen vaak verspreid en worden door allerlei barriéres ( zoals wegen) doorsneden. Een
EVZ is een natuurstrook die
deze natuurgebieden weer met
elkaar verbindt. Zo kunnen
planten en dieren zich veilig
verplaatsen en krijgen ze meer
leefruimte. Nieuwe bloemrijke
graslanden, struwelen, poelen
voor amfibieën en een verondiepte beek moeten er voor
zorgen dat dieren zich er thuis
voelen. (DR)

Grens wengebied
wisenten verlegd
De grens van het wengebied
voor de wisenten is verlegd
naar de noordkant van de Zevenhuizerweg. Fietsers en
wandelaars kunnen weer gebruik maken van deze verbinding zonder grazers op het pad
tegen te komen. Het afgekoppelde raster in het bos ten zuiden van de weg blijft staan,
maar de poorten zijn open.
(DR)

Groenste politicus
van 2016
Het tweede kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks is door
Natuurmonumenten op 18 december in het radioprogramma
Vroege Vogels uitgeroepen tot
de groenste politicus van 2016.
In een nek-aan-nekrace liet hij
de kamerleden Fatma Koser
(D66) en Eric Smaling (SP)
achter zich.

Groene straatvechter
Grashoff heeft groene successen geboekt voor weidevogels,
landbouwbescherming en verduurzaming van de landbouw,
o.a. het terugdringen van het
bestrijdingsmiddel glyfosaat.
Hij realiseert zich dat de natuur in Nederland zich niet beperkt tot natuurgebieden, maar
dat we ook zorgvuldig moeten
omgaan met biodiversiteit op
het platteland en in de stad en
met alle landschappen die ons
land zo mooi maken. Natuurmonumenten organiseerde de
verkiezing van de Groenste Politicus in 2016 voor de negende
keer. In 2015 werd Marianne
Thieme de winnaar. (DR)
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wijk. Door de steenuiltjes te
volgen, kan men precies bijhouden hoeveel muizen, rupsen, kevers en andere prooien
er in de netkasten worden binnengebracht. Nieuw dit jaar
zijn de blauwe reigers, waarvan een paartje wordt gevolgd
vanuit park Frankendael in
Amsterdam. Vroege Vogels is
elke dinsdag te zien op NPO 2
om 19.30 uur. (DR)
www.vroegevogels.nl/beleefdelente

Groene academie
Noord-Brabant
online
Foto: Sander Verwoerd

Opening Hemelrijkse Waard en
uitkijktoren
Op maandag 27 maart zal uitsluitend voor genodigden de officiële opening plaatsvinden van het nieuwe natuurgebied de Hemelrijkse Waard in
Lithoijen. De herinrichting van
het gebied startte half januari
2015 en werd eind 2016 voltooid.
Wens voor het water
Gelijktijdig met de opening van
het nieuwe natuurgebied wordt
ook de uitkijktoren* in gebruik
genomen, die in de bocht van
de Oijense Benedendijk is gebouwd en eind februari gereedkwam. De slanke en fraai gestileerde stalen toren heeft een
hoogte van 10 meter, met het
bordes op 7,5 meter hoog.
Vandaar hebben bezoekers en
vogelaars een schitterend uitzicht over de Hemelrijkse
Waard en de uiterwaarden van
de Maas.
De kosten van €125.000 worden gedragen door Rijkswaterstaat, de gemeente Oss, Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten en Aannemingsbedrijf van de Wetering ut
Heesch. De openingshandeling
zal worden verricht door Jan
Hendrik Dronkers, directeurgeneraal van Rijkswaterstaat,
samen met een groep schoolkinderen uit Lithoijen. Zij zul-

len een wens voor het water in
de Maas te water laten. Dagvoorzitter is filmmaker en ecoloog Ruben Smit, bekend van
de films Nieuwe Natuur en Levende Rivier. Ruben zal tevens
zijn visie geven op het nieuwe
natuurgebied. (DR)
* zie nieuwsbrief december 2016

Bastionbier veel
gevraagd
Het Bastionbier van Stadsbrouwerij Wilskracht in Ravenstein,
dat op 10 september 2016 tot
het lekkerste Brabantse bier
werd uitverkoren, heeft sindsdien een onstuimige groei
doorgemaakt.
Gisttanks erbij? Nog meer
bier!
Dat maakten de twee eigenaren Wil van Haren en Wil Princen bekend in een groot artikel
in het Brabants Dagblad van
28 december. De vraag naar
het 8,5 % sterke triple bier is
sinds de uitverkiezing zo toegenomen, dat de productie van
500 liter per twee of drie weken is verhoogd naar 500 liter
per week. Dat zijn 1500 flesjes! Meer kunnen de vier gisttanks niet aan. Met meer gisttanks erbij zou de productie
opgevoerd kunnen worden tot
maximaal 500 hectoliter per
jaar! (DR)

10 jaar “Beleef de
lente”
Dinsdag 7 maart was Vroege
Vogels TV weer terug voor een
nieuw seizoen Hollandse natuur, gepresenteerd door
Menno Bentveld en Milouska
Meulens.
Knuffelige steenuiltjes
De eerste uitzending stond in
het teken van “Beleef de lente”, de webcams die ons al 10
jaar een kijkje geven in het intieme leven van tal van vogels.irect na de uitzending gingen de camera’s online voor
een nieuw seizoen lief en leed
in de nestkasten. Uitgebreid
aandacht in de eerste uitzending was er voor de steenuilen,
publiekslieveling nummer 1
van Beleef de Lente. In de tien
jaar dat Beleef de Lente bestaat, zijn de steenuiltjes er altijd bij geweest. Dat de steenuilen zo geliefd zijn, komt
waarschijnlijk omdat ze zo ontzettend knuffelig zijn, ze blijven maar snavelen en elkaars
veren poetsen. Er zijn nu zelfs
twee steenuilenkasten te volgen via de webcam, één er van
in Brabant en één in Winters

In januari is de Groene academie Noord-Brabant online gegaan. Deze website wordt het
centrale loket waar opleidingsactiviteiten en andere vormen
van kennisoverdracht te vinden
zijn voor ieder die actief is in
natuur en landschap in de provincie Noord-Brabant.
Activiteitenkalender
De website is door Brabants
Landschap, Brabantse Milieufederatie, IVN Brabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s),
zoals RAVON vormgegeven. De
site bevat een activiteitenkalender waar de cursussen van
alle natuurorganisaties aangeboden worden en geïnteresseerden zich kunnen inschrijven (of worden verwezen naar
de website van de organiserende partij). Daarnaast heeft
de site een pagina waarop docenten zich kunnen presenteren. Deze pagina staat open
voor ieder die een lezing, instructie of workshop kan verzorgen voor groene vrijwilligers. Voor vragen neem je
contact op met Joost Barendrecht via j.barendrecht@ivn.nl
of 088-5003110. (DR)

www.degroeneacademie.nl
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Dassenprotocol
van Waterschap

Aftrap ErvenPlusproject in Landerd

Als eerste waterschap in Nederland heeft “Aa en Maas”
i.s.m. de Dassenwerkgroep
Brabant een dassenprotocol
opgesteld. Dat geeft de medewerkers in het veld handvatten
als ze bij onderhoudswerkzaamheden op een dassenburcht stuiten. Belangrijk,
want de das is zwaar beschermd!

In aanwezigheid van enkele afgevaardigden van Brabants
Landschap, waaronder directeur Jan Baan, en een aantal
Maashorstboeren, vond op vrijdag 3 februari in de gemeente
Landerd de aftrap plaats van
het project ErvenPlus.

Auto grootste vijand
De das graaft zijn burcht in de
Brabantse zandgronden het
liefst op plekken waar hij makkelijk voedsel vindt. Vaak aan
de rand van een bos, in de nabijheid van weilanden en maisakkers. Niet zelden is dat in de
buurt van sloten en watertjes
die door het waterschap onderhouden worden. De dassenwerkgroep juicht het initiatief
van het waterschap toe. De
das is de goeiige lobbes van
onze natuur. Hij kan goed met
andere diersoorten door één
deur en accepteert soms zelfs
een vossenfamilie in zijn
burcht. Maar als zijn woning
verstoord wordt door mensen,
is het al snel over en uit met
de das. Dan blijft hij angstig
binnen en verkommert.
Daarom wordt de plaats van
een burcht meestal angstig geheim gehouden. In ideale omstandigheden kan een das wel
15 jaar oud worden, maar in
Nederland leggen de meeste
dassen vóór hun vijfde het
loodje door het autoverkeer.
Ongeveer 20% van de dassenpopulatie wordt doodgereden.
Naar schatting zo’n 300 dieren
per jaar! (Info: Brabants Dagblad). (DR)
www.dassenwerkgroepbrabant.nl
www.dasenboom.nl

Bomen, hagen en bloemenweide
ErvenPlus is een project van
Brabants Landschap en wordt
financieel ondersteunt door de
provincie Noord-Brabant,
Streekfonds Het Groene Woud
en 22 gemeenten, waaronder
Landerd. Met 60 deelnemers,
waaronder 33 agrariërs in Landerd, is het project daar nu al
een groot succes. Het streven
is om 350 boerenerven en landelijk gelegen woningen biodiverser te maken, zodat erfvogels, zoals zwaluwen, mussen,
uilen, maar ook vleermuizen op
de erven en in de hagen en
houtwallen er omheen, weer
een broedplaats zullen vinden.
Want een groot deel van de
erfvogels en vleermuizen
neemt in aantal af, mede omdat het boerenland en de erven
de laatste decennia veel grootscheepser en “netter” zijn geworden. De erven in Landerd
worden voorzien van zo’n 250
bomen (knotwilg, laanbomen
en hoogstamfruitbomen), bijna
1400 meter hagen (elzen, beuken, meidoorn en struweel) en
5700 m2 bloemenweide. (DR)

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Om het milieu te sparen en de drukkosten te beperken is het
mogelijk om de Nieuwsbrief van Landschapsbeheer digitaal te
ontvangen.
Indien u graag een digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur
dan een mail naar redactie@landschapsbeheer-oss.nl. Nadat
wij uw mail hebben ontvangen, ontvangt u in het vervolg een
pdf-bestand en ontvangt u geen papieren versie meer. (RC)

Zorgboeren de
Maashorst en
“StorySelling”
In een viertal workshops, aangeboden door de ZLTO, hebben
een aantal Maashorstboeren
eind vorig jaar geoefend in het
presenteren van het aanbod op
hun zorgboerderij. De workshops “zorg op de boerderij”
waren onderdeel van het programma ”Meer Maashorst, een
gezond landschap”.
Zorgboerderijen met uniek
aanbod
In de Maashorst zijn veel zorgboerderijen aanwezig. Die bieden passende zorg voor diverse doelgroepen. Het werken
en verblijven op de zorgboerderij, in de tuin, met de dieren
biedt zorgcliënten een omgeving waarin ze tot rust komen,
een werkritme vinden, het gevoel krijgen een zinvolle bijdrage te leveren en geprikkeld
worden om actief te zijn en te
blijven. Daarnaast kunnen
deze bedrijven een belangrijke
rol vervullen bij de verbetering
van de leefbaarheid van het
platteland. Door toenemende
vergrijzing wordt de komende
jaren leegloop uit dorpen verwacht, wat leidt tot sluiting van
winkels en voorzieningen. Een
deel van deze voorzieningen
kan overgenomen worden door
zorgboerderijen! De zorgboeren beschikken ieder over een
uniek aanbod en moeten zich
naar buiten toe profileren. Dat
is belangrijk als het gaat om
continuïteit van hun bedrijf.
Door hun aanbod naar buiten
uit te dragen, kunnen de zorgboeren cliënten behouden en
nieuwe werven. (DR)
www.maashorstboeren.nl

Maasproject
Ravenstein-Lith
Op 22 december 2016
plaatsten vertegenwoordigers
van de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Oss, Wychen en West Maas en Waal,
de Waterschappen Aa en Maas
en Rivierenland en Natuurmonumenten, hun handtekening
onder de bestuursovereenkomst Ravenstein-Lith.

Veiligheid, natuur en toerisme
Daarmee bekrachtigden zij hun
betrokkenheid en bijdragen
aan een bijzonder ambitieus
project inzake de waterveiligheid en regionale ontwikkeling.
De samenwerkingspartners aan
Brabantse en Gelderse zijde
van de Maas gaan de komende
jaren verder met waterveiligheid, bescherming tegen overstroming en regionale ontwikkeling van economie, recreatie,
toerisme en natuur. Zij bundelen hun krachten om het gebied van de meanderende
Maas veiliger en aantrekkelijker te maken. Tot zeker 2020
worden de plannen, samen
met inwoners en belanghebbenden, verder uitgewerkt en
vóór 2030 moeten de maatregelen zijn uitgevoerd. Het
grootste deel van de maatregelen vindt plaats op het
grondgebied van de gemeente
Oss. Voor de integrale aanpak
van het 18 kilometer lange
maasproject Ravenstein-Lith is
een bedrag van ongeveer 125
miljoen euro beschikbaar. Een
deel daarvan zal worden bekostigd door de provincie, de
gemeente en Natuurmonumenten. (DR)

Inloopbijeenkomst
over de Maashorst
Op woensdag 8 maart bezochten 300 mensen in de Pas in
Heesch een inloopbijeenkomst
over de toegankelijkheid van
de Maashorst. Er waren rondetafelgesprekken en er meldden
zich ruim 80 mensen aan om
deel te nemen aan een toekomstig gebruikersoverleg van
het natuurgebied. (DR)
www.demaashorst.nl
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Open dag
Muifelbrouwerij
Onder grote belangstelling
hield Martin Ostendorf, op 18
februari een open dag in zijn
nieuwe bedrijfspand aan de Vikingenweg 5 op Industrieterrein Danenhoef.
Messentrekker komt er aan!
Zowel binnen als buiten genoten de bezoekers van alle door
Martin in de afgelopen 10 jaren
gebrouwen speciaal bieren, zoals Zuster Agatha, Broeder
Everardus, d’n Ossekop, d’n
Ossebock en USA IPA. Ook waren er brouwdemonstraties.
Vanwege het 10-jarig bestaan
van de Muifelbrouwerij zal er
het hele jaar herrie gemaakt
worden en Martin lanceerde die
middag dan ook zijn eerste jubileumbier Black Bastard, een
gitzwarte imperial stout van
9.5%. Zeer binnenkort brengt
Muifel ook het Messentrekkersbier op de markt. Een bier van
6% met de cranberry’s van
Landschapsbeheer Oss, dat
voorlopig nog wordt gebrouwen bij collega brouwer Thissen in Lith. (DR)

Taurossen
verhuisd naar
begrazingsgebied
De tien Taurossen van de
Maashorst stapten op 23 december voor het eerst hun definitieve leefgebied in begrazingsgebied Brobbelbies-Noord
binnen.
Meer variatie aan voedsel
De tijd daarvoor hebben de
dieren in de vangweide aan de
Heideweg bij Slabroek doorgebracht. Daar zijn ze een tijd in
quarantaine geweest om te
zorgen dat ze geen parasieten
meer bij zich hadden. In die
periode zijn ook alle palen en
draden rond het nieuwe begrazingsgebied vervangen door
nieuwe. De verhuizing ging
vlot. De dieren wandelden, gelokt door stro, rustig de vangweide uit en hadden meteen
door dat buiten meer te halen
viel, zoals lekkere eikels. Met
de variatie aan voedsel buiten
de vangweide konden de taurossen de afgelopen tijd meer
vet kweken voor de nu afgelopen winter. Taurossen zijn,
evenals wisenten, wilde dieren.
Houd daarom ongeveer 50 meter afstand als je een dier tegenkomt en houd het gedrag
van de dieren in de gaten.
(DR)

Betere verbinding
Landerd met
Maashorst

Blotevoetenpad in
Herperduin
De jeugdgemeenteraad van
Oss bestaande uit 32 leerlingen
van de Hertogin Johannaschool
locatie V heeft in haar vergadering op 7 maart in het gemeentehuis besloten tot de
aanleg van een blotevoetenpad
in Herperduin.
Het wordt een pad met verschillende obstakels, zoals stenen, zand, grind en modder.
Het plan kwam voort uit het
thema “Gezonde leefstijl”.
Wethouder Johan van der
Schoot heeft voor de uitvoering
van het plan €3.000 beschikbaar gesteld. (DR)

De gemeente Landerd zette recent een aantal stappen naar
een betere verbinding met de
Maashorst.
Bomen, struiken en hagen
Om Schaijk en Zeeland meer
bij de Maashorst te betrekken
zijn de “dreven” over een afstand van 6 kilometer verrijkt
met een grindachtige laag. Ook
werden er 400 bomen, 1.500
struiken en 1.300 hagen geplant. De bermen werden ingezaaid en het kruispunt bij
Schaijk en de rotonde bij
Zeeland werden met heide
aangekleed. Tevens wordt er
een plukbos aangelegd. (DR)

Spoor 8
Op 28 januari is er een bijzonder initiatief gestart met de
naam Spoor 8, vindplaats van
duurzame initiatieven.
BLISS
In het voormalige tuincentrum
van Lips Groen kun je hier alles vinden om gezonder en bewuster te leven. Ze noemen

dat BLISS, better life in simple
steps.
Er is een prachtige WAAR winkel met Fair Trade producten
maar ook lokaal duurzaam
aanbod. Er komt een expo voor
biobased en energie neutraal
wonen met bijvoorbeeld infraroodpanelen. Op het Wellness
plein kun je terecht voor yogalessen, Nei-coaching, Ayurvedische massage, voetreflex, HSP
Café en QiGong.
Opening
Op 19 en 20 mei viert Spoor 8
de opening officieel met een
feestelijk programma met
workshops, lezingen, een Food
Court met heerlijk lokaal aanbod en streekproducten.

Spoor 8 is een bijzonder uitje
voor jong en oud.
Aansluiten bij Spoor 8 is moge-

lijk voor zowel duurzame
bedrijven als deelnemers
op het Wellness plein, Weijen 77 in Nistelrode, 0412763737.
Karen Raatsie

www.spoor-8.nl
nistelrode@ditiswaar.nl

Krent
Als ik, vanachter mijn computer, uit het raam kijk dan
zie ik ons krentenboompje, waarvan de knoppen zich al
helemaal vol hebben gezogen. De bloesem staat op
springen. Inderdaad het wordt lente. Je hoort het ook,
's morgens wordt je steeds vroeger gewekt door het gezang van de merels, roodborstjes en vinken. Gelukkig
geen haan in de buurt die dit gezang kan verstoren met
z'n gekukeleku.
De mannetjesmussen zitten achter de dames aan,
evenals de merelmannen, die van geen ophouden weten. Lekker begin van de dag, je wordt er door geïnspireerd om naar buiten te gaan en te genieten van de natuur die volop in beweging is.
Carnaval is achter de rug en dan is het tijd voor het
echte werk, vroeger was dat het teken voor het einde
van de winter en het begin van een nieuw oogstjaar. Bij
de tuingroep is al het nodige werk verzet.
De tuin ligt klaar om ook dit jaar weer veel op te leveren, mooie hegjes zijn gemaakt, de bijenstand is klaar
en ingewijd. Wat een prachtig stuk vakmanschap,
hulde. De akkers zijn geploegd en bemest en daarna ingezaaid met vooral spelt, en natuurlijk alle andere
graansoorten die we ieder jaar opnieuw inzaaien.
Ook mochten we in het begin van deze lente, als blijk
van waardering voor ons werk, het groene lintje ontvangen van GroenLinks. Liesbeth Van Tongeren reikte
het uit en dat was voor de tweede keer dat wij uitverkoren waren door de leden van GroenLinks in Oss. Goed
werk!
In Oss zijn er toch maar weinig mensen die nooit van
ons hebben gehoord. We timmeren volop aan de weg
met onze websites en stukjes in de krant. Je krijgt ook
op straat van willekeurige mensen te horen dat ze ons
werk zo goed vinden en met plezier wandelen in de
Stelt.
Nog eventjes en dan begint voor het werken in het bos
het stille seizoen, dan beginnen de vogels te broeden en
mogen we hen niet verstoren. Maar er blijft genoeg
werk dat we ook zonder herrie te maken kunnen uitvoeren. We blijven aan de gang.
Op de Tolstraat is intussen een "skihut" verrezen. Ook
dat ziet er professioneel uit. De houtopslagplaatsen zijn
ook intussen vernieuwd en nu maar zorgen dat het hout
verkocht wordt.
Al met al een vruchtbare winter voor alle vrijwilligers
waar ze met tevredenheid op kunnen terugzien.
Beschouwer
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss
Werkdagen en mededelingen
Werkschema 2017
Maand april
Zaterdag 1, vrijdag 7, woensdag 12, vrijdag 21,
vrijdag 28
Maand mei
Zaterdag 6, vrijdag 12, woensdag 17, vrijdag 26
Mand juni
Zaterdag 3, vrijdag 9, woensdag 14, vrijdag 23,
Vrijdag 30
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.

Mutaties
Vrijwilligersgroep
In de periode tussen half december 2016 en 1 maart 2017
kwamen er drie nieuwe vrijwilligers bij. Dat zijn Leo de Hoogt
(65) uit Oss en Fons Giesbers
(64) uit Ravenstein. Leo
werkte voor de eerste keer
mee op 27 januari op de Meerdijk en Fons moet zijn eerste
werkdag nog krijgen bij het afsluiten van deze nieuwsbrief.
De derde nieuwe vrijwilliger
was Nico van Casteren (64) uit
Reek, die zijn eerste werkdag
had op 15 maart in de Stelt
Het totaal aantal vrijwilligers
bedraagt nu 115. (DR)

Leo de Hoogt

Nico van Casteren

Heeft u al betaald?
Talloze leden van onze vriendenclub hebben hun contributie voor 2017 al betaald! Mocht ú nog niet betaald
hebben, dan vragen we u vriendelijk dat zo spoedig mogelijk te doen.
U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening
NL 94 RABO 0170 4198 94 t.g.v. .Penningmeester
Landschapsbeheer Oss o.v.v. “Vriendenclub 2017”.

Inbraak in
werkplaats

Nog meer wilgen
geknot

Nieuwe leden
vriendenclub

In de nacht van donderdag dag
5 op vrijdag 6 januari is er ingebroken in onze werkplaats
aan de Tolstraat.

Op vrijdag 10 maart gingen 24
van onze vrijwilligers weer verder met het knotten van wilgen
in de Maaskant.

Vanaf begin januari zijn er
weer een aantal nieuwe leden
van onze vriendenclub bij gekomen.

Vier machines
teruggevonden
De dieven kwamen de grote
garage binnen via kanteldeur.
Bij de inbraak werden vier kettingzagen, vijf bosmaaiers en
een mechanische grondboor
gestolen. Het moet een snelle
kraak geweest zijn, want gelukkig werden heel veel spullen
niet meegenomen. Zo werden
er buiten de werkplaats, achter
de houtstapels, nog vier machines teruggevonden. De aanschafwaarde van de gestolen
machines bedroeg ongeveer
€7.000. Inmiddels zijn alle gestolen machines weer vervangen. (DR)

Samen met het Waterschap
Nu was de locatie Wildsedijk/Krommenhoek in ’t Wild,
evenals op 4 maart aan de
Huisdaalsestraat en de Maasdijk in Megen, een project van
Waterschap Aa en Maas. Daar
werden 14 grote en 20 kleine
wilgen van hun pruik verlost.
Voor het Waterschap heeft
Landschapsbeheer Oss, in
prima samenwerking met de
dijkbeheerders, inmiddels een
aantal projecten in haar portefeuille. Naast de Wildsedijk/
Krommenhoek en de Wielstraat
in ’t Wild zijn dat de Diedense
kleiputten, de Hertogstraat/
Hamelspoel in Herpen, achter
kasteel Oijen en Gat van den
Dam langs de Hertogswetering
in Oss. (DR)

Dat zijn: Christian Chocolaterie, Slagerij-Traiteur Dennis
Zegers, Peters Keurslager,
Henny Dekkers, alle uit Oss,

www.landschapsbeheer-oss.nl

Fons Giesbers

Ruijs Tuintechniek uit Heesch,
Speciaalbierbrouwerij Oijen en
de imkers Ron van Rooij en Jan
Hendriks respectievelijk uit Oss
en Lithoijen. Het totaal leden
van de vriendenclub bedraagt
nu bijna 300. (DR)

Houtverkoop Tolstraat
Gemengd hout
Niet verzaagd, niet gekloofd, niet gesorteerd

€40/m3

Eiken
Niet verzaagd, niet gekloofd, niet gesorteerd

€45/m3

Gemengd hout
Verzaagd, gekloofd, los gestort

€50/m3

Eiken
Verzaagd, gekloofd, los gestort

€55/m3

Gemengd hout
Verzaagd, gekloofd, gestapeld

€80/m3

Eiken
Verzaagd, gekloofd, gestapeld

€90/m3

Het hout is af te halen op dinsdagmorgen tussen 9.3012.00 uur op onze Landschapswerf, Tolstraat 3, Oss.

