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Voor u ligt weer onze nieuwsbrief met daarin een negental
pagina’s met gevarieerd “nieuws” van onze Stichting.
Omdat onze nieuwsbrief maar éénmaal per kwartaal verschijnt, is
het erg moeilijk om alleen maar actuele verhalen te publiceren.
Zo leest u in de deze uitgave, die u niet vóór eind juni bereikt,
verslagen van acties die al in maart, april en mei plaatsvonden.
Voor velen dus oud nieuws, maar voor anderen tóch wel weer de
moeite waard om kennis te nemen van wat er bij ons om ging.
Slechts een klein aantal artikeltjes is van recente datum, hoewel
de sluitingstermijn voor dit nummer al op 31 mei was.
In zo’n geval moest er flink geschoven worden, of moesten
stukjes die al geschreven waren, tot nader order (of soms tot
nooit) opgeschoven worden. Zo vormt zich langzaamaan een
voorraad algemene artikeltjes, die juist door hun algemeenheid
gedoemd zijn om hun leven verder in het “bewaarvak” van de
computer te slijten.
Maar ondanks dat hopen we u met dit oude en jongere nieuws
tóch nog even bezig te kunnen houden.
Wij wensen u een prettige vakantieperiode!
De redactie.
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Wieden op het cranberryveld ((Foto: DR)
Onderhoud Harens Wandelpad (Foto: TV)
Een overjarige akerrand. Hier is niets
ingezaaid, alles is spontaan opgekomen. En
dan te bedenken dat er in de hele Stelt in
2002 geen korenbloem meer was te
bekennen! (Foto: HS)
Sloot langs Erfdijk (Foto: TV)
Landschapswerf (Foto: TV)

Kopij
De sluitingstermijn voor kopij voor de volgende
nieuwsbrief is 31 augustus 2009.
Deze uitgave is mede
mogelijk gemaakt door:

Juridisch Adviseur
Maarten Furnée
T 0412-454204
E juridischadviseur@landschapsbeheer-oss.nl
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Goed bezochte
vrijwilligersavond

Opschoonweken 2009
zeer geslaagd

Voor de tweede keer in successie en voor de eerste keer
in ons eigen home aan de Tolstraat, werd op dinsdag 21
april jl. een vrijwilligersavond gehouden, om eens
ongedwongen bij te praten. Bijna dertig van onze mensen
waren daarbij aanwezig!

In onze nieuwsbrief van maart heeft U al kunnen lezen, dat
onze tweede schoonmaakactie op 20 maart jl. een groot
succes was. Bijna dertig van onze vrijwilligers haalden
tientallen zakken met zwerfvuil uit de natuur in “De Stelt”
“De Elzen" en op de wegen rondom het Willibrordusputje.

Grote acties even opgeschort

Vele handen maken licht werk

Na een kop koffie met cake, gebakken door de vrouw van
onze vrijwilliger Ad Princen, hield voorzitter Ronald
Widdershoven een algemene inleiding. Vervolgens ging onze
projectleider Henk Smouter uitgebreid in op de lopende en
komende projecten, waarbij natuurlijk alle gelegenheid was
voor vragen. Het natuurwaardenherstel van de poelen en
wielen in Lith, de voortgang van het Erfdijkproject in Herpen,
w.o. de herinrichting van het Lindenwiel, het herdenkingsbos
en de wandelroute Megen passeerden uitgebreid de revue.
Tot slot mocht Ton Velders, als coördinator van onze
werkgroep zijn vrijwilligers bijpraten over de praktische zaken
die bij ons werk om de natuur aan de orde zijn.
Hij moest melden dat door het vogelbroedseizoen (dat loopt tot
half juni) er helaas geen grote acties in de buitengebieden
mogelijk zijn, vanwege het gevaar van verstoring. Daarom
zullen er tot die tijd alleen maar kleine klussen met kleine
groepen worden uitgevoerd zoals gras maaien, klein
onderhoud aan de wandelroute en wat zoal aan de orde komt.
Voor een biertje en een wijntje, vergezeld door een stukje kaas
en worst was daarna nog alle gelegenheid.

Onze succesvolle actie maakte o.a. deel uit van de zeer
geslaagde “opschoonweken” die de gemeente Oss hield van
16 t/m 28 maart. In het kader van die schoonmaakweken
werden in totaal maar liefst twee volle vuilniswagens met
zwerfvuil opgehaald!

Dick Roza
P.S. Op de vrijwilligersavond, waarvan bovenstaand een
verslag, werd door het bestuur beloofd dat iedere
vrijwilliger een adressenlijst van het gehele vrijwilligerscorps zou ontvangen. Vanwege privacyredenen is hier
echter van af gezien.

Er gaan veel makke schapen in een hok (Foto: Dick Roza)

Een piramide van vuilniszakken (Foto: Dick Roza)

Aan de actie werd naast Landschapsbeheer Oss, óók
meegedaan door Brabant Wonen, Vivaan, scholen, scouting,
buurtbewoners en “De Beestenbende”. Dit is een initiatief van
de gemeente Oss om kinderen héél pakkend aan te spreken
op de problematiek van zwerfvuil. Maar naast particuliere
initiatieven werd óók bestuurlijk flink meegedaan om zoveel
mogelijk zwerfvuil op te ruimen. Rijkswaterstaat verwijderde
rommel van de op – en afritten van de A50 en de A59 en de
Provincie Noord-Brabant deed eindelijk wat aan de zwaar
vervuilde bermen van de N329 (de “Noord-Zuid” van de
Julianasingel tot aan de afslag Oss-Oost van de A50).
Maar óók de gemeente Oss liet zich natuurlijk niet onbetuigd:
de klussenteams maakten overuren, het volledige college van
B&W stak de handen uit de mouwen in de omgeving van het
gemeente huis en er werd kauwgum van straat verwijderd.
Verkeersborden en lantaarnpalen tenslotte werden graffiti- en
stickervrij gemaakt. Bij veel van de schoonmaakacties was de
mascotte “Niels Netjes” van de gemeente aanwezig.
Landschapsbeheer Oss zal volgend jaar zeker weer van de
partij zijn!
Dick Roza

Bank kreeg mooie plaats
De bank die onze zusterorganisatie Stichting Bakel-Gemert aan ons schonk t.g.v.
ons 10-jarig jubileum vorig jaar is nu in mei door hen afgeleverd.
De bank heeft een plaatsje gekregen in de achtertuin van onze landschapswerf in
de Tolstraat.
Daar hopen we er nog heel lang op te mogen zitten om zo van het fraaie uitzicht
over de akker te genieten. (DR)
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Drukke Toeristische
Markt in Bieb

Zorgwoning voor kinderen
bij Willibrordusputje

Zaterdag 18 april jl. werd de eerste toeristische markt
gehouden in en vóór de bibliotheek Oss. Bijna 30
recreatieve organisaties uit de regio waren er aanwezig
met een stand.

In de bosgebieden in de omgeving van het Willibrordusputje zien we de laatste jaren steeds meer “oude” huizen
“getransformeerd” worden in luxe villa’s en landhuizen.

Breedschalig aanbod
We noemen enkele bed- en breakfasts, Landwinkel Spierings,
Speciaalbierbrouwerij Oijen, het golfbad Oss, Thermen
Lucaya, maïsdoolhof De Eierdop, vakantiepark Herperduin en
de Regio VVV/ANWB. Maar óók I.V.N. en Landschapsbeheer
Oss waren van de partij; IVN belichtte de activiteiten van haar
werkgroepen, waarbij vooral de vlinders- en insecten de
aandacht trokken en Landschapsbeheer liet cranberryproducten proeven en gaf voorlichting over haar vrijwilligerswerk en haar wandelroutes.
Nadat wethouder Jan van Loon om 12 uur de markt had
geopend “Je hoeft niet naar de Kempen of de Veluwe voor een
dagje uit, Oss en omgeving heeft genoeg moois te bieden”,
trokken honderden bezoekers langs de standjes, die op de
begane grond waren opgebouwd. Enkele grotere
standhouders stonden buiten. Veel bezoekers combineerden
hun zaterdagse biebbezoek aan het bekijken van de stands.
De toeristische markt was zeer gevarieerd van opzet. Allerlei
mogelijkheden om een recreatief bezoek aan onze regio te
brengen waren volop aanwezig. Men kon zich laten voorlichten
over verblijfsaccommodaties, tentoonstellingsbezoek en
wandeltochten en er was streekbier- en kaas te proeven. Ook
konden de dames hun handen laten manicuren.

Naam is eerbetoon
Aan de Willibrordusweg, Munlaan, Herpensebaan en Vierwindenlaan zijn daarvan vele voorbeelden te zien. Grote, fraai
aangelegde, parkachtige tuinen, met prachtige exotische
bomen, zoals palmen, waterpartijen met bruggetjes en
fonteinen, zwembaden, tennisbanen en paardenrijbakken
trekken de aandacht van langsrijdende fietsers.
Maar op de Willibrordusweg 150 wordt sinds enige tijd de
aandacht getrokken door een opvallend bouwbord dat nu eens
een geheel ander project behelst dan een luxe landhuis. Dat
bord maakt n.l. melding van de bouw van een zorgwoning voor
kinderen van Stichting Dichterbij. Die stichting staat voor
dienstverlening en ondersteuning op maat aan mensen met
een verstandelijke handicap. Het huis is ontworpen door Alijnia
Architecten- adviseur uit Rosmalen en wordt gebouwd door
Huygbregts Reloo aannemers uit Son.

Bouwsituatie in april j.l. (Foto: Dick Roza)

Krap bemeten, maar gezellig! (Foto: Dick Roza)

De standhouders tenslotte werden door de organisatoren van
de markt Hans Willems en Germa van Hall gedurende de
beurstijd bijzonder goed verzorgd; ’s ochtends een kop koffie
met cake, tussen de middag een lekker lunchpakket en in de
loop van de middag nógmaals koffie of thee met een
stroopwafel, alles keurig bij de stand bezorgd. Iedereen was
het er over eens dat zo’n leuke toeristische markt zeker voor
herhaling vatbaar is!
Dick Roza

Kopij
Wij nodigen graag iedereen uit om bijvoorbeeld een verslag(je)
van een excursie, een lezing, een expositie of een interessante
waarneming te schrijven. U kunt uw bijdrage (evt. met foto’s)
mailen naar info@landschapsbeheer-oss.nl.

Het staat op de plaats van de voormalige woning van Willem
van Loosbroek, die daarvoor werd afgebroken en krijgt de
naam “Willemshave”, een eerbetoon aan drukker Willem van
Loosbroek, die de grond in zijn nalatenschap ten geschenke
gaf aan de stichting Dichterbij. Willem had een grote affiniteit
met de doelgroep van de stichting.

Rust en geborgenheid
In het nieuwe huis, dat forse afmetingen heeft, zullen 12
kinderen gaan wonen in de leeftijd variërend van 8 tot 16 jaar,
met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Die
wonen nu nog in een soortgelijk huis in Gennep en komen
voor een deel al uit Oss. Ze hebben veel behoefte aan rust en
geborgenheid en die zullen ze in de mooie natuurrijke
omgeving van het Vierwindenbos zeker vinden. Vanuit het
nieuwe huis, zo vlak bij de stad, zullen ze héél gemakkelijk
naar scholen of dagopvang in de omgeving gebracht kunnen
worden. De kinderen zullen verzorgd worden door zo’n 4-5
mensen personeel o.l.v. clustermanager Evert Jacobs, die hun
nu in Gennep al onder zijn hoede heeft. De kinderen zullen zelf
zoveel mogelijk rondom het huis en in de tuin meewerken, zo
verwacht Evert.
Als alles meezit, kan het complex in oktober a.s. klaar zijn voor
bewoning.
Dick Roza
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Route “Anders langs de
Maas” geopend
Vrijdag 3 april werd in kasteel Oijen, in aanwezigheid van
ruim 100 genodigden van allerlei instanties, de
toeristische route “Anders langs de Maas” tussen den
Bosch en Cuijk officieel geopend.

Zonder bemoeienis van overheid
Die genodigden waren afkomstig van alle participanten van de
nieuwe route t.w. de Provincie Noord-Brabant,
Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas,
Rijkswaterstaat, de gemeenten Oss, Lith en Grave, het
B.H.I.C. (Brabants Historisch Informatie Centrum),
Landschapsbeheer Oss en de organiserende stichting “ De
Maasmeanders”. Ze waren, vanaf de parkeerplaatsen bij
partycentre “het Vunderke” in Macharen en café “De
Schutskooi” in Oijen onder begeleiding van gidsen onder een
stralende zon naar de restanten van het kasteel Oijen
gewandeld. Na ontvangst in de binnentuin van het voormalige
kasteel met koffie en cake werd in de ontvangstruimte het
openingsprogramma afgewerkt.
Voorzitter Hiel van Oostrum van Stichting “De Maasmeanders”
mocht het eerste exemplaar van de zeer uitgebreide gids van
de route ( 100 pagina’s) aan de gedeputeerde van de provincie
Thoon Essed overhandigen. Van die gids zijn 20.000
exemplaren gedrukt, die verspreid zijn in alle kernen langs de
Maas en die ook te koop zijn bij de V.V.V.’s en bij het T.I.R. in
Ravenstein voor 5,95 Euro.
Vervolgens spraken de wethouders Hoeksema van Oss, Smits
van Lith en Bos van Grave hun dankbaarheid uit over de prima
samenwerking tussen alle participanten van de route, die tot
stand kwam, zonder bemoeienis van de overheid!
Gedeputeerde Thoon Essed, die bij de provincie
verantwoordelijk is voor de financiën, sprak vervolgens over de
economische initiatieven in Noord – Oost Brabant, dat maar
12% van de provincie voor toeristische ontwikkeling en
recreatie krijgt. Gezien de potentie in de streek zou men best
wat meer geld mogen krijgen, zo vond hij!
Als afsluiting van het binnengebeuren mocht Jan Marijnissen
via een beeldscherm virtueel de nieuwe route langs de Maas
aanbevelen aan zowel streekbewoners als toeristen uit de rest
van het land. Maar niet voordat de Megense zangeres Marij
van den Boom terwijl ze langzaam van de wenteltrap afdaalde,
het gevoelige lied “De plek die mijn thuis is” had gezongen. Ze
kreeg daarvoor terecht een daverend applaus!

Opvallende routepalen
De echte officiële opening van de nieuwe route vond plaats
toen de drie wethouders, geassisteerd door de gedeputeerde
buiten vóór het kasteel door middel van het doorknippen van
een lint een groot aantal - in een superklomp- verstopte
ballonnen de lucht in lieten gaan.
Een metalen voetafdruk van de (linker) voetzool van Jan
Marijnissen blijft als herinnering aan de opening op de plek
vóór het kasteel, bij in infopaneel, achter.
De nieuwe toeristische route, die een afstand tussen Den
Bosch en Cuijk overbrugt (beide plaatsen deden helaas (nog)
niet mee) bedraagt 70 kilometer en kan in 14 verschillende
routes gevolgd worden. Ze is door vrijwilligers van
Landschapsbeheer Oss gemarkeerd met zeer opvallende
routepalen, (maar liefst 150 in totaal) waarop met symbolen de
verschillende aandachtsplekken gemarkeerd zijn. Op talloze
kernpunten zijn informatiepanelen aangebracht.
De route haakt ook in op de al bestaande wandelroutes, zoals
“Over d’n Dam”, bij Ravenstein, de Groenendijk wandelroute
bij Haren, de Macharense wandelroute en binnenkort ook de
Megense wandelroute.
Na alle officiële daden was er in de zonnige binnentuin van het
kasteel nog lang gelegenheid om bij een goed glas verder bij
te praten of te netwerken.
Dick Roza

Paddentrek 2009
Om de paddentrek te beschermen zijn in week 10 paddenschermen en emmers geplaatst langs de Zevenbergseweg.
Vanaf 5 maart t/m 14 april werden de emmers door vrijwilligers
van Landschapsbeheer Oss gecontroleerd. De padden en
andere amfibieën in de emmers werden geteld en vervolgens
veilig naar de overkant gebracht alwaar hun tocht naar het
voortplantingswater veilig voortgezet kon worden.
De eindstand is als volgt: 403 padden, 538 bruine kikkers, 63
groene kikkers en 8 kleine watersalamanders. Totaal dus
1012.
De totaalstand is in tegenstelling tot voorgaande jaren aan de
lagere kant. De oorzaak ligt bij de winter van 2008/2009.
Tijdens deze winter heeft het langdurig en streng gevroren
waardoor veel amfibieën in hun overwinteringsplaats zijn
bevroren.
Nu maar hopen dat ze voor voldoende nakomelingen hebben
gezorgd!
Bij deze wil ik alle vrijwilligers danken voor hun enthousiasme
en inzet. Wellicht tot volgend jaar!
Richard Ceelen

De ballonnen gaan bijna los (Foto: Dick Roza)

Parende padden (Foto: Richard Ceelen)
4

Tolstraat verwijst naar
het verleden
Nu de naam Tolstraat een begrip is geworden doordat
onze landschapswerf er sinds januari gevestigd is, leek
het ons wel leuk om U in het kort iets te vertellen over de
oorsprong van die naam.

Platte padden
(Op de melodie: “Diesel on my tale” van Plainsong)
Ik vertrok ’s ochtends van huis, met mijn woon- en werkfiets
Maar de wind woei en het regende alweer
Toen ik op de polderweg kwam en weer even dacht aan niets
Keek ik plots op vele platte padden neer

Wegonderhoud uit tolgelden
De naam Tolstraat verwijst naar de tol die hier van 1825 tot
1872 werd geheven bij het tolhuis “De Heesche Barrière”
(barrière werd verbasterd tot Brier, vandaar de nabij gelegen
Brierstraat) om met wagen, paard of ander vee gebruik te
mogen maken van een deel van de straatweg van ‘sHertogenbosch naar Grave. Die weg heette toen officieel “Den
Grooten Weg der 1e klasse No 8 van Brussel naar den
Hanoverschen Grensen” Die naam was toen de vierde in 25
jaar sinds de aanleg en bestrating in 1796 hij, onder het
Franse bestuur van Napoleon in het “Route Imperiale de 2e
classe No. 19” werd gedoopt. In totaal kreeg de weg tot aan nu
maar liefst 9 verschillende wegnummers.
De tolheffing was nodig om inkomsten te genereren waarmee
het onderhoud van de grote wegen bekostigd kon worden en
werd ingesteld door Koning Willem I. Die tolheffing hield, zoals
boven gemeld, maar 47 jaar stand en werd afgeschaft omdat
ze als inefficiënt werd beschouwd.
Om een voorbeeld te geven van de toltarieven in 1825: Voor
elk paar wielen aan een rij- of voertuig betaalde men 2,5 cent
en voor elk paard of muilezel 5 cent.
De Heesche barrière was overigens niet de enige tol die op de
weg van nog geen 40 kilometer geheven werd. Vanaf ’sHertogenbosch tot Grave trof men er in totaal zes aan, op elke
5,5 kilometer één. Men vond ze in Hintam, Nuland, Geffen,
Heesch (nabij de Hans Joppenberg!) Schaijk en Velp. Die
tollen hadden alle een tolboom of barrière met een tolhuis en
een tolgaarder. De meesten hadden óók een
horecabestemming, waarvan het toen nog langzame verkeer
graag gebruik maakte. De Geffense Barrière bestaat nú nog,
hetzij gehavend door een recente brand, die bij Nuland was
nog in de zestiger jaren van de vorige eeuw bekend als
wegrestaurant “De Goudfazant”en het Velpse tolhuis staat er
nog steeds en doet dienst als pannenkoekenrestaurant. Het
Heesche tolhuis heeft nog heel lang langs de ventweg
(Brierstraat) van de vernieuwde A50 gestaan en was laatstelijk
in gebruik als dierenpension. Ook de nabijgelegen
parkeerplaats “Tollenaer” verdween toen.

Het was voorjaar dus die modderbeesten klimmen uit de sloot
Door hormonen die dan gieren door hun lijf
Maar een pad is maar een pad en de auto is de dood
Nou dat stond op deze weg wel buiten kijf
Het is niet dat ik speciaal en zo erg van padden hou
Maar er zit wat van een padvinder in mij
En hier zag ik een ellende die ik liever niet zien zou
Wat ‘n slechte plek voor de paddentrek, dit kroop toch uit de
klauw
Ik zag nog wat padden kruipen zonder voor- of achterpoot
En de weg was vol van darmen en van bloed
En die drap die stroomde samen met de regen in de goot
‘k Werd wat misselijk, nee dit voelde niet goed
Er kwam weer een auto aan, met een rotgang en ik dacht
Ik moet nu redden wat er hier te redden valt
Dus ik stapte van mijn fiets en ik zwaai uit alle macht
En de auto gleed om wat ik deed, heel sierlijk in de gracht
‘k Kon er ook niks meer aan doen, dan dit verhaal met een
moraal
Maar ik moest het eventjes aan jullie kwijt
Want een auto is een tank, koud en kil en hard als staal
Die pad of kat of kind of egel overrijdt
Het is niet dat ik speciaal en zo erg van padden hou
Maar er zit nog steeds een padvinder in mij
Ja, die weg was een ellende die ik liever niet zien zou
Ik ging verder door de kledder; een chauffeurtje in het nauw

Bron: “Van Karrespoor tot snelweg”
Henk Buijks, Uitgave Gemeente Maasdonk
Dick Roza

Jos van Oorschot
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Want we doen het
natuurlijk voor Ons
Brabant!
Dat een opzichter van Natuurmonumenten in het Brabantse
rivierengebied gewoon boswachter heet had ik niet verwacht,
maar Hugo van der Wal had zich ter gelegenheid van de “Dag
van Ons Brabantse Platteland” officieel in zijn (inderdaad
groene!) boswachteruniform gestoken. Hij was de gedreven en
deskundige rondleider tijdens de twee eerste onderdelen van
de bustoer, die de Provincie Noord-Brabant op zondag 17 mei
organiseerde: de Macharense eendenkooi en de Harense
Groenendijk. Toevallig twee plekken die bij de Osse
Landschapsbeheerders goed bekend zijn? Nee hoor,
Landschapsbeheer Oss greep deze provinciale
landschapspromotie met beide handen aan om zich van zijn
beste kant te laten zien!

Zeven-granenontbijt uit
de Stelt?
Het is aan te bevelen de komende tijd regelmatig een rondje
langs onze akkers in de Stelt te maken. Die staan er werkelijk
prachtig bij. Dit jaar hebben we maar liefst 5 soorten graan
gezaaid: spelt, rogge, gerst, (zomer- en winter-)tarwe en
haver. Leuk om er nu eens langs te lopen en de ontwikkeling
van de aren te zien. En natuurlijk om te kijken hoe de
verschillende graansoorten er uitzien, want het blijkt dat veel
mensen dat niet meer weten. Een van de mooiste gewassen
vind ik haver. Dat hebben we gezaaid op twee akkers, langs
de Koningsweg en langs de Ruwaardsingel. De losse aren van
haver geeft het gewas een bijzondere aanblik!
Voeg bij dit assortiment boekweit (geen graansoort overigens,
maar in de volksmond wordt het er wel gemakshalve bij
gerekend) en dan hebben we al zes van de zeven gewassen
te pakken. Als zevende moeten we dan maar de maïs nemen,
die ook nu nog op veel plaatsen is
ingezaaid. Maar mogelijk staat er
ergens ook nog triticale en dan
hebben alle grondgebruikers al
met al toch een aardige diversiteit
aan landbouwgewassen in de
Stelt staan.
Speciaal voor de bijen hebben we
enkele akkerranden ingezaaid met
een bloemmengsel waar
specifieke bijenplanten in
voorkomen. Dit om onze
samenwerking met de
bijenverenigingen in Oss vorm te
geven.
Henk Smouter

Henk Smouter was, zowel in de bus als op locatie, een
minstens even enthousiaste explicateur.
Twee maal die dag toerde de bus langs de mooiste
natuurplekjes ten noorden van Oss. En twee maal gingen
enkele tientallen belangstellenden op ontdekkingsreis en
zagen vaak voor het eerst de in oude glorie herstelde
eendenkooi in Macharen. Weliswaar was er geen eend te zien,
alleen een eenzame waterhoen, maar de boswachter wist met
zijn uitgebreide toelichting de fantasie flink te prikkelen.
Waar het 's morgens nog wat druilerig was geweest, 's
middags liet het zonnetje zich af en toe weer zien en lag de
Groenendijk in al zijn frisgroene voorjaarsglorie extra te
stralen. Als we Hugo mochten geloven hoorden we er zelfs
een blauwborst, een vogel waarvan ik echt nog nooit gehoord
had.
Na Haren nam Henk de uitleg over en vertelde ons op een
heel aanschouwelijke manier hoe de omvorming van de
Diedense poelen had plaatsgevonden. Zoals ze er nu bij lagen
was het nauwelijks meer voor te stellen hoe de bewoners ter
plaatse aanvankelijk tegen het bagger- en kapwerk hadden
geprotesteerd. Je zult maar zo'n pareltje natuur in je voortuin
hebben liggen.
Over soms wel héél smalle dijkjes manoeuvreerde de
buschauffeur ons daarna richting Keent, om tenslotte via de
Erfdijk weer koers naar Oss te zetten. Het applaus van de
buspassagiers onderstreepte hoe men van deze tocht had
genoten. Van haar kant bedankte de Provincie de
belangstellenden met een tweetal presentjes. Het eerste was
een kwartetspel met als toepasselijk opschrift: “Het Brabantse
platteland op de kaart”. Het tweede was een plastic appel (met
een echte er binnen in!), waarvan het opschrift zo mogelijk nòg
meer het belang van het behoud van landschap en
cultuurhistorie onderstreept:”Brabant, onze oogappel”!
Jan Servaes
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Vondsten in het
cranberryveld
Met zo’n 20 personen waren we present op 4 april. Het
zonnetje liet nu verstek gaan, terwijl de dag ervoor het nog
stralend weer was met ruim 20C.
Deze ochtend stond in het teken van wieden. Het
cranberryveld lag er schitterend bij. Een paarsrode gloed
lag over het veld. En toen met z’n allen aan de slag,
gewapend met harkjes, schepjes en andere steekwapens .
Allengs kwamen er vragen over plantjes van deze en gene.
Dat vind ik overigens heel leuk. Men wil weten waar men
mee bezig is. Ik wil er een paar uit lichten.

Heermoes
“Wat zijn dat nou toch voor rare stengels die hier uit de grond
komen?“ was een andere vraag. “ Wel eens van paardenstaarten gehoord?“ was mijn wedervraag.
In de volksmond wordt deze plant vaak zo genoemd. Kinderen
noemen hem “legoplant”. De officiële naam is heermoes
(Equisetum arvense), zie foto.

Korstmos
Allereerst groeit er langs de rand het prachtige korstmos met
de welluidende naam: Soredieus leermos (Peltigera didactyla)
Het is een korstmos, zie foto.

Korstmossen worden ook wel lichenen genoemd. Ze zijn heel
anders dan mossen. Mossen vormen een soort miniatuur
plantje: groen, met blaadjes en stengeltjes.
Korstmossen bestaan uit een alg en een schimmel , die nauw
met elkaar samen leven (symbiose) met wederzijds voordeel.
De alg zorgt voor de aanmaak van suikers en de schimmel
zorgt voor bescherming tegen uitdrogen, UV-straling en vraat.
Korstmossen hebben geen blaadjes, hoogstens schubjes. Zij
zijn plat of gelobd tot vertakt en kunnen allerlei kleuren
hebben: grijs, oranje, geel, bruin, zwart en zelfs rood. Soms zie
je wel eens felgele plekjes op betonnen weidepalen,of grijze
plekken op stoeptegels. Dat zijn beide korstmossen. Ze
groeien dus op de grond (terrestrisch) maar kunnen ook op
steen en op bomen groeien.
In Nederland zijn van de 695 soorten korstmossen er 326
bedreigd. Daarvan zijn er een kleine 90 soorten al meer dan
15 jaar niet meer gezien .
Korstmossen groeien heel langzaam: soms maar een paar
millimeter per jaar.
De hier gevonden soort groeit echter wel tot 4cm per jaar.
Soredieus leermos is bladvormig, grijsbruin en bij jonge
exemplaren zie je vaak oranje uitstulpingen aan de bladrand.
Deze soort komt ook veel in de duinen voor.
Korstmossen zijn net als mossen en varens ook
sporenplanten.

Hij groeit op open, voedselrijke, omgewerkte grond, in bermen
en langs spoorwegen, in tuinen en op akkers, en soms in lichte
loofbossen. In het begin van de lente verschijnen allereerst de
sporenaren of ook wel sporendragers genoemd. Pas later
verschijnen de groene hoofdstengels met kransen van
zijtakjes. Net als zevenblad is dit een zeer lastig onkruid. De
wortels dringen zeer diep de grond in en maken vele horizontale wortelstokken. Je krijgt het bijna niet meer uitgeroeid.
De plant heeft een hoog kiezelzuurgehalte dat hun weefsel
verstevigt. Dit kiezelzuurgehalte werkt samentrekkend en de
plant werd daarom vroeger gebruikt om wonden te helen. Men
moest de plant klein wrijven en op de wond leggen. Ook in de
homeopathie wordt het gebruikt bij blaasziekten. Verder werd
de plant vroeger gebruikt als schuurmiddel voor potten en
pannen. Hij voelt dan ook nogal erg ruw aan.
Een familielid van hem is de holpijp. Deze groeit in sloten waar
ijzerhoudend kwelwater op borrelt. In Zuid-Limburg ben ik de
reuzenpaardenstaart wel eens tegen gekomen. Regelmatig
zien we ook de lidrus. Bovendien komen er vele bastaarden
voor. Allen horen tot het geslacht Equisetaceae. Het is een
heel oude plantensoort die in het Carboon hun glorietijd had.
Wel waren het toen planten van zo’n 20 meter hoog.
Tussen al ons gezellig gekwebbel onder het wieden hebben
sommigen ook weer wat informatie op gedaan. Voor de
anderen die dit gemist hebben waren deze plantenwetenswaardigheden.
Maria Michiels

Ruijs Tuintechniek verhuisd
Ruijs Tuintechniek, vele jaren opvallend gevestigd aan de
Heihoek-straat 4 in Oss, vlak over de spoorwegovergang, is nu
definitief verhuisd naar Heesch.
Verkocht Ruijs, die al vanaf oktober 2003 in onze nieuwsbrief
adverteert, eerst tuin, park en bosbouwmachines en
tuingereedschap naast haar slijperij, vanaf begin 2006 houdt men
zich uitsluitend bezig met houtversnipperservice en
beregeningsinstallaties.
Nieuw adres: Maasstraat 7, 5384 NE Heesch.
T 06-51286021
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Kort nieuws
Natuur in de tuin

Tweede vistrap in de regio

In het maartnummer werd de themadag
“Natuur in de tuin” in de Tuinen in Demen
reeds aangekondigd: een speelse
ontdekking door de tuin aan de hand van
een quiz en begeleid door vertellers. Naast
Landschapsbeheer Oss zullen die dag ook
de Vleermuizenwerkgroep, IVN Weidevogelwerkgroep, IVN Vegetatiewerkgroep en
Natuurmonumenten zich presenteren.

Wie recent per fiets of auto over de
Oijenseweg reed, zal bij de brug over de
Hertogswetering ter hoogte van het
voormalige café “De Oijense Hut” zeker wel
de in april aangelegde vistrap hebben
gezien.

Nieuw daarbij te vermelden is dat ook
Gemeente Oss zal presenteren wat er aan
projecten is gedaan in het kader van “Natuurrijk
Oss”. Bovendien heeft de gemeente kunstenaar
Alex van der Heijden bereid gevonden om de
bezoekers die dag te begeleiden bij het
versieren van een bloempot.
Iedereen, jong en oud, mag tijdens de tocht
door de tuin een bloempot versieren en krijgt na
afloop een plant cadeau om in die pot te zetten.

Geen ontsiering van het landschap
Die gesloten vistrap is de tweede die
Waterschap Aa en Maas in onze regio heeft
aangelegd. De andere bevindt zich in de polder
Duurendseind ten Noord-Oosten van Berghem.
Het grote verschil is dat de trap in Berghem
bovengronds is; die aan de Oijenseweg is
ondergronds aangelegd.
De ondergrondse vistrap is volgens het
Waterschap uniek en fungeert als proef. Als die
proef slaagt, wil men volgend jaar nog zo’n 10
tot 15 van die trappen bij stuwen in Noord-Oost
Brabant aanleggen.
De watertrap werkt als een soort hevelpomp; de
vissen kunnen er via kamers die voorzien zijn
van borstels een hoogteverschil van zo’n 80 cm
mee overbruggen tussen de ene en de andere
kant van de stuw.
De nieuwe ondergrondse hevelvistrap heeft ten
opzichte van de bovengrondse enkele
belangrijke voordelen. Hij is aanzienlijk minder
vandalismegevoelig en ontsiert het landschap
niet. Bovendien is hij goedkoper dan een
traditionele trap.
De vistrap bij de “Oijense Hut” is – evenals die
in Berghem ontworpen door Fish Flow
Innovations en Witteveen + Bos, en kost zo’n
50.000 Euro.

Zondag 19 juli van 11.00 tot 17.00 uur
Entree €4,00
Kinderen (onder begeleiding) €2,00
De Tuinen in Demen
Kleine Poelstraat 13
5371 KM Demen
T 0486-413442
I www.detuinenindemen.nl
E info@detuinenindemen.nl
Martje v.d. Bosch

Bart’s boom verbrand
De lindeboom, die we als afscheid aan onze
vorige voorzitter Bart Molenaar tijdens ons
jubileumfeest op 21 september vorig jaar in
“De Stelt” plantten, is helaas in het pinksterweekeinde ten offer gevallen aan vandalen!
De boom, een geschenk van de Wijkraad
Ruwaard, werd in een groot illegaal vuur,
samen met nog veel ander hout uit het
bosgebied nabij de Suggelaarsestraat
verbrand. Tevens waren er in het gebied
meerdere bomen aan de bast zeer ernstig
beschadigd. Die zullen het waarschijnlijk niet
redden!.
Jammer dat sommige mensen zo weinig
eerbied voor de natuur hebben en met name
voor zo’n herinneringsboom en niet stil staan bij
het grote gevaar voor een bosbrand in het toen
kurkdroge bos. We hebben wat intensiever
toezicht gevraagd voor het gebied bij de oude
vuilstort, omdat daar in het verleden al vaker
vernielingen plaats vonden. Zo was er ook al
eens een fraaie zitbank geheel gesloopt. (DR)

Vóór het jaar 2027 moeten alle 217 stuwen in
het stroomgebied van Aa en Maas voorzien zijn
van een vispassage. (Bron: Brabants Dagblad)
(DR)

Van het vrijwilligersfront
Erik v.d. Haterd (44), die vanaf 11 maart 2006
bij ons actief was, heeft door drukke werkzaamheden helaas moeten beslissen Landschapsbeheer Oss te verlaten. We danken hem hierbij
voor zijn zeer betrokken inzet!
Sergei Antonenko (38) de sterke vrijwilliger uit
Oekraïne, die de gehele maand maart zeer
enthousiast met ons meewerkte ondanks de
grote taalproblemen, is voor enkele maanden
terug gegaan naar zijn land. Hij moet daar een
nieuw visum regelen en gaat er een cursus
Nederlands volgen zodat hij zich beter in onze
taal kan uitdrukken. Zijn vriendin Lada, die al
vele jaren in Nederland is, hoopt hem eind juli
weer terug te zien in Oss. Hij zal zich daarna
zeker weer snel bij ons melden, want hij vond
het werken bij ons héél leuk. (DR)

Cultuurhistorie in beeld bij
gemeente
Op uitnodiging van de gemeente Oss werd
op dinsdag 9 juni in het v.m. Waterschapsgebouw aan de Raadhuislaan een
vergadering belegd met als thema
“Cultuurhistorie”.
Mysterie openbaren
Aanwezig waren een vijftiental afgevaardigden
van alle heemkundekringen in de gemeente
Oss, Stichting “De werkende mens” Stichting
Landschapsbeheer Oss en de directie van het
stadsarchief.
De avond werd geleid door Wim van Dijk,
coördinator buitengebied voor de reconstructie.
Namens de gemeente waren ook nog aanwezig
Paul Spanjaard, beleidsmedewerker cultuur en
Richard Jansen, deeltijd archeoloog en leider
van de “Archol” opgravingen van de faculteit
der Archeologie Leiden.
Aanleiding voor de bijeenkomst was de wens
van de gemeente om de discussie op gang te
brengen om de plannen in 2009 en 2010 in
beeld te brengen met betrekking tot de
cultuurhistorie van de gemeente Oss.
Eén van de aandachtspunten is de plaatsing
van een kunstwerk op “Paalgraven”, als
koppeling van de grafheuvels Vorstengraf en
Zevenbergen. De vermaarde Amerikaanse
kunstenaar en architect Vito Acconci (New York
1940) is gevraagd om de bijzondere inhoud van
“Paalgraven” te laten zien. Hierbij spelen
cultuurhistorie, archeologie, natuur en spiritualiteit een rol. “Beeldende middelen gaan het
mysterie openbaren!”
Verleden zichtbaar maken
Een tweede onderwerp op de vergadering was:
“Informatiepanelen landschap en cultuurhistorie” Dit betreft een project van grote
panelen in de regio die oude cultuurhistorische
elementen, bijv. kastelen, kerken, kloosters en
specifieke landschappen zichtbaar maken door
ze bijv. op een glaspaneel te etsen. Men ziet
dan door zo’n paneel gelijktijdig de huidige en
de vroegere situatie, hetgeen de beleving van
die plek bijzonder maakt.
Het laatste punt van de vergadering was het
opnieuw opstarten van de plannen om in en
rondom Oss één of twee TRAProutes
(Toeristisch Recreatief Archeologisch Project)
te creëren, voor een lange fietstocht van enkele
tientallen kilometers, met als aandachtspunten
de archeologische en cultuurhistorische
overblijfselen uit het verleden en het heden.
Een route dus door geschiedenis en landschap.
Een eerste aanzet voor zo’n TRAProute werd al
in 1995 gemaakt door o.a. leden van de
archeologische werkgroep Oss, studenten van
de Leidse Universiteit en de gemeente, maar is
nu door de samenvoeging met Ravenstein aan
een fikse herziening en aanpassing toe.
Er zijn in ons land al op talloze plaatsen
TRAProutes ontwikkeld, die als voorbeeld
kunnen dienen voor de in en rond Oss uit te
zetten routes.
Alle aanwezigen aan de brainstormavond
kregen als huiswerk mee om zowel voor de
informatiepanelen als voor de TRAProute
ideeën en voorstellen aan te dragen. Beide
onderwerpen sluiten natuurlijk goed bij elkaar
aan.
In september zullen de ingekomen voorstellen
geëvalueerd worden. (DR)
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Wandelen en fietsen

Johan kreeg nieuwe heup

Zondag 19 juli kunt U op de koffie
bij “De Maashorstboer”. Deze wandeling is zes
kilometer lang en duurt drie uur. Vertrek is om
10:30 uur vanaf Natuur-centrum Slabroek in
Nistelrode. Vanaf dezelfde locatie en op
dezelfde tijd is er op zondag 2 augustus een
zogenaamde “kiekjesfietstocht” (met tijd om
foto’s te maken) van 30 kilometer, die vier uur
duurt.
Zondag 16 augustus om 10:30 vertrekt men in
Slabroek voor een wandeling met als thema
“Zomer op de hei”
Vanuit Oss is er op vrijdag 28 augustus in het
kader van de Nationale Nachtvlindernacht een
avondwandeling in “De Stelt”. Vertrek om 20:30
uur vanaf het voormalige klooster aan de
Benedictuslaan, nabij de Nieuwe Hescheweg.
De laatste IVN activiteit die we vermelden, is
een fietstocht langs de Maas, met in de route
Keent en de eendenkooi. Die is op zondag 6
september. Men vertrekt om 10:30 uur vanaf
de parkeerplaats bij partycentre ’t Vunderke in
Macharen. (DR)

Onze vrijwilliger van het eerste uur Johan
Juurlink, die dacht dat hij tijdens de lange
vorstperiode in januari met zijn schaatskunsten als een jonge god iedereen nog kon
imponeren, heeft nu een nieuwe heup!

Info Slabroek:
T 0412-611945
I www.slabroek.nl
E frankvandorst@home.nl

Osse honing nu VanTosse
honing
Op 24 mei werd tijdens de open dag van de
kinderboerderij het eerste potje honing met het
nieuw ontworpen VanTosse etiket door
voorzitter Albert Toonen namens de Osse
bijenhouders overhandigd aan Henk Smouter.
Daarmee werd de samenwerking benadrukt
tussen de bijenhoudervereninging en
Landschapsbeheer Oss. Door de honing onder
de naam VanTosse te gaan verkopen wordt
aangegeven dat het om een zuiver streekeigen
product uit Oss gaat. Albert gaf aan dat
publiciteit en naamsbekendheid erg belangrijk
is voor de bijenvereniging, omdat ook het vak
van imker te kampen heeft met de vergrijzing.
Streeds minder mensen zijn bereid hun tijd in
deze mooie, maar toch wel bewerkelijke en
vooral verantwoordelijke hobby te steken.
Gelukkig heeft een recente wervingsactie een
zestal leerling-imkers opgeleverd, die door de
ervaren imkers worden begeleid. Henk op zijn
beurt gaf aan dat door de projecten van
Landschapsbeheer Oss er steeds meer
akkerranden, bermen en natuurgebieden
worden ingericht waarvan de bijen optimaal
kunnen profiteren. "Jullie zorgen voor de bijen,
dan zorgen wij voor de bloemen", zo
benadrukte Henk de samenwerking. (HS)

Moreel ongebroken!
Want hij kwam toen met zijn kür, zó ongelukkig
ten val op het ijs van de “Elzenhoekvijver”, dat
hij in het ziekenhuis belandde. Daar werd
ernstig letsel aan een been geconstateerd,
waarna enkele stalen pennen werden
aangebracht om alles weer op zijn plaats te
krijgen. Enkele maanden van ongevraagd
huisarrest volgden, waarbij pijn en ongemak om
de voorrang streden. Fysiotherapie en met
grote moeite wat strompelen in en rond het huis
met krukken leverden echter geen genezing op.
Toen de behandelende specialist hem op een
lange termijnbehandeling zette, ging Johan
voor een second opinion de grens over, naar
een specialist in België. En daar kwam de
oplossing: Een nieuwe heup zou zeker soelaas
geven! En omdat ook de wachttijden voor een
operatie in België aanmerkelijk korter waren
dan in ons land, kwam hij terecht in het Maria
Middelaresziekenhuis nabij Antwerpen, waar hij
op 22 mei onder het mes ging. De operatie
verliep zeer gunstig en een week later kwam
Johan al weer terug in Oss. Daar zal hij nog
met fysiotherapie weer goed moeten leren
lopen en dat vergt veel tijd en geduld natuurlijk.
We brachten hem een bloemetje om hem
daarbij wat te steunen en merkten bij ons
bezoek dat Johan van alles kan breken, maar
dat zijn moreel er beslist niet onder geleden
heeft! We hopen dat hij weer gauw de “oude”
zal zijn! (DR)

Vrijwilligers
Natuurmonumenten
Het aantal vrijwilligers van Natuurmonumenten is het afgelopen jaar gestegen
van 2463 naar 2600. Daarvan kwamen er 480
uit onze provincie. Vorig jaar waren dat er
400. Een hele leuke winst dus!
Veelsoortig werk
Naast de vaste vrijwilligers heeft Natuurmonumenten óók nog 5300 mensen die zich
éénmalig of via organisaties inzetten als
vrijwilliger. Óók van onze vrijwilligers is een
aantal als zodanig bij Natuurmonumenten
ingeschreven!
De inzet van alle vrijwilligers samen groeide
met 11% tot 47.000 dagen per jaar. Deze
stijging is vooral te danken aan de vaste
vrijwilligers, die op steeds meer terreinen actief
zijn.
Zo inventariseert een vrijwilliger in en rond de
Nieuwkoopse Plassen vogels en planten voor
Natuurmonumenten, bouwt een groep in De
Wieden broedvlotjes voor de zwarte sterns en
monitort er vlinders en insecten en telt een
groep van vier vaste vrijwilligers iedere
zaterdagochtend een uur ná zonsopgang per
mountainbike al het wild in de Deelerbos op de
Veluwe.

Geslaagde Streekmarkt bij
Boerenbond in Heesch
Zaterdag 9 mei werd op het terrein vóór de
winkel van de Boerenbond in Heesch een
gezellige streekmarkt gehouden. Dit als
vervolg op enkele van die markten vorig
jaar.
Een keur aan streekproducten
Met deze streekmarkt, waarbij het doel is het
buitenleven te promoten, gaf organisator de
Boerenbond uit Heesch leveranciers uit onze
streek met unieke producten of diensten in die
sector, de kans om hun klanten en prospects in
de juiste ambiance te ontmoeten en te
informeren.
In totaal namen zo’n 13 bedrijven deel aan de
markt die gelukkig met zeer goed weer
gehouden kon worden. De producten die men
liet zien en proeven waren van een grote
variëteit. Zo was er kaas uit Oss en Haren,
boerenijs uit Vinkel, hertenvlees uit Zeeland,
streekbier uit Oijen, wijn uit Horssen, keramiek
uit Oijen en hout uit Wanroy. Voorts bloemen uit
Macharen, champignons uit Berghem,
asperges uit Nistelrode en fruitsappen uit Reek.
En last but not least liet Landschapsbeheer Oss
haar cranberryproducten proeven en werd er
door Henk Smouter, Ronald Widdershoven,
Ton Velders, Maarten Furnée en Emmy
Simons, die onze stand bemanden, voor een
flink bedrag aan producten verkocht!
Op zaterdag 5 september a.s. zal er opnieuw
zo’n streekmarkt zijn bij de Boerenbond in
Heesch, te vinden bij de rotonde bij de
Graafsebaan en Nistelrodenseweg. (DR)

Maar óók bij de zeven bezoekerscentra en op
het hoofdkantoor in ’s-Graveland zijn vele
vrijwilligers actief, die allerlei soorten gevarieerd
werk doen, zoals adviseurswerk,
aanbestedingswerk, onderzoek, redactie etc.
Het aantal vrijwilligers op het centraal
hoofdkantoor is verdubbeld naar 18 en men is
er zeker van plan dat aantal nog verder uit te
breiden. (DR)

Jaarlijkse contactdag
Ruim vijftig van de vrijwilligers van Natuurmonumenten in de provincies Noord-Brabant
en Limburg hadden op zaterdag 20 juni hun
jaarlijkse contactdag. Die werd gehouden in
Zaal “’t Zwaantje” in Mook.
Vóór de gezamenlijke lunch waren er een
tweetal presentaties o.a. over het heideherstelplan Nijmegen-Mook en ’s-middags maakte
men een lange wandeling over de Mookerheide, die werd afgesloten met een biertje op
het terras.
Van Landschapsbeheer Oss waren Ton
Velders, Tonnie Wittenberg en Dick Roza
aanwezig. (DR)
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Werkgroep Landschapsbeheer Oss
Mededelingen & Werkdagen
Collega vrijwilligers,
n
Schema vaste werkdagen 2009
In de eerste helft van dit jaar zijn we weer behoorlijk actief
geweest, niet zo spectaculair als vorig jaar maar toen hadden
dan ook veel werk aan de Eendenkooi. Ook hebben we in het
begin van dit jaar een paar weken stilgelegen vanwege de
weersomstandigheden.
Toch zijn we goed bezig geweest vooral op de Erfdijk in
Herpen waar de resultaten nu goed zichtbaar beginnen te
worden en verder waren we actief met de paddentrek, met
onderhoud van paden en bospercelen in het Vierwindenbos,
de Stelt, Klooster/GGZ en de Lange Del. We waren bezig in
Haren, bij de Eendenkooi Macharen en bij het Vorstengraf en
hebben ook met de landelijke schoonmaakdag meegedaan.
Ook het cranberryveld heeft ons weer bezig gehouden en zal
onze aandacht nodig blijven houden..
De opkomst is nu wat minder als in de wintermaanden maar
groot genoeg om de projecten waar we verplichtingen hebben
te kunnen onderhouden.
Meer over onze projecten en wat ons nog te wachten staat ga
ik verder niet op in omdat dit in andere artikelen in deze
Nieuwsbrief besproken wordt.
Voor ieder die nog op vakantie gaat een prettige vakantietijd
en verder tot ziens op de werkdagen en inloopochtenden.
Ton Velders
Coördinator Werkgroep Landschapsbeheer Oss

Activiteitendag Lionsclub op de Erfdijk
Ook dit jaar heeft de Lions club ons weer een dag ondersteund bij ons
werk tijdens hun jaarlijkse activiteitendag.
Vorig jaar was het onder natte omstandigheden onkruid verwijderen op de
cranberryakker, dit jaar was het op zaterdag 13 juni onder een stralende
zon vogelkers uittrekken op de Erfdijk. Nadat door Ton uiteraard eerst
goed het onderscheid tussen een amerikaanse en een inlandse vogelkers
was uitgelegd werd begonnen met het stuk Erfdijk langs de
Hamelspoelweg. Dat het werk nog harder nodig was dan we eerst
dachten bleek wel toen we er eens goed indoken. Zo gaf het dan ook des
te meer voldoening toen we na afloop het resultaat zagen. De inlandse
struiken waren weer mooi vrijgezet en grote bergen uitgetrokken
vogelkers toonden de omvang nog eens goed aan.
Evenals vorig jaar hadden de dames van de Lions een uitstekende lunch
verzorgd, met heerlijke soep en werkelijk uitmuntende nieuwe haring. Na
de lunch werd nog een uurtje doorgewerkt waarna Henk Smouter
iedereen meenam voor een wandeling. Hierbij werd een en ander verteld
over de historie van het gebied en werd het project Erfdijk nader
toegelicht.
Al met al een nuttige en ook een leerzame dag, omdat er ook heel wat
voor velen onbekende wetenswaardigheden over dit deel van Oss boven
tafel kwamen. Maar bovenal ook een gezellige netwerkdag, hetgeen
onder de borrel na afloop nog eens werd onderstreept. (HS)

Juli
Zaterdag 4 Vrijdag 10 Woensdag 15 Vrijdag 24
Augustus Zaterdag 1 Vrijdag 7 Woensdag 12 Vrijdag 21
September Zaterdag 5 Vrijdag 11 Woensdag 16 Vrijdag 25
Werktijd 09.00-13.00 uur. Waar we werken en de verzamelplaats wordt per email of post bericht. Ook als langer gewerkt
wordt of bij extra dagen krijg je op deze wijze bericht.
Iedere dinsdag, vanaf 09.30 uur, inloopochtend in de Tolstraat
(Landschapswerf).

Inlichtingen en/of aan- en afmeldingen
E-mailadres Werkgroep Landschapsbeheer Oss
werkgroep@landschapsbeheer-oss.nl
Telefoonnummers coördinatoren
Ton Velders
0412-648196 / 06-20894923
Henk van Grunsven
0412-402157
Tonnie Wittenberg
0412-634930 / 06-21582447
Vrijwilligerscontact
Dick Roza

0412-642368

Magazijn/materiaalbeheerder
Jan van Bernebeek
0412-630598 / 06/26302016
Op de werkdagen zijn wij bereikbaar onder het mobiele
nummer 06-20894923 & 06-21582447.

Als het om ontlakken gaat!
Ontlakwerk uitbesteden, chemisch en thermisch
ontlakken van ophanggereedschap,
foutief gelakte producten en renovatiewerk.
Zowel staal als aluminium!!

C&T technics b.v.
Frontstraat 12a
5405 AK Uden
T 0413-331083
Fax 0413-331195
I www.ct-technics.nl
E info@ct-technics.nl
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www.duurendseind.nl
op afspraak

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

Houtversnipperservice
www.houtversnipperservice.nl
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