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Nieuwsbrief 8: oktober 2015
Maashorstfair
Helaas is de Maashorst fair dit jaar niet door gegaan. Onze ANV heeft geen enkele invloed gehad op dit
plotselinge besluit. Jammer en een gemiste kans, want het beloofde een prachtige fair te worden, op de
Brobbelbies in het hart van de Maashorst. Wat zou er mooier zijn, dan juist daar ieder jaar de fair te
houden?
Bodemfestival 18 september
Tijdens het bodemfestival (bij bezoekerscentrum Slabroek)heeft Jan van den Biggelaar een voortreffelijke
presentatie gegeven over duurzaam melken en goed bodembeheer in de praktijk. Tijdens de algemene
ledenvergadering 24 november krijgt u de gelegenheid om hier ook van te leren en te genieten, zo u niet op
Slabroek geweest bent!

Foto 1: Jan vd Biggelaar weet zijn publiek altijd weer te boeien met goeie verhalen en veel humor.

Bijenhotel opening:
In het kader van het project ‘Meer Maashorst’ (Landschappen van Allure) worden de dorpen meer
verbonden met de Maashorst door fiets en wandelpaden (ommetjes) te creëren van uit de dorpen richting
Maashorst.
Eén ervan loopt vanuit het Wijstbos in Zeeland via ’t Oventje richting Maashorst.
1

Secretariaat:

Annie Martens
Brand 66 5411PC Zeeland
info@maashorstboeren.nl
www.maashorstboeren.nl
tel. 06-54273401

De Maashorstboeren Groenploeg is in beeld om het onderhoud van het lage groen van dit tracé te mogen
gaan onderhouden. Het ommetje staat geheel in het teken van bijen en het eerst bijenhotel is er geplaatst
in juni (zie foto 2)

Foto 2: Opening bijenhotel met pick nick plaats door wethouder Vereijken.
Nieuws uit de stuurgroep:
 Door hier consequent aandacht voor te vragen, hebben we als Maashorstboeren bereikt, dat ook de
WBE’s een vertegenwoordiger aan mogen laten schuiven in de nieuwe raad van advies. Een goede
zaak want binnen die partij zit veel kennis over het gebied de Maashorst en over de flora en faun ervan.
Een gemiste kans dat die partij er tot nu toe niet bij zat!
De invloed van partijen zoals wij (MHB) maar ook IVN, ZLTO , MBO, VVV en WBE wordt in de nieuwe
structuur wel minder. Dit omdat de besluiten genomen worden in een andere setting: het
Bekostigersoverleg (waarin alleen de betalende partijen zitten zoals, SBB, gemeenten, provincie en
Waterschap) Daar staat tegenover dat het geheel wel slagvaardiger wordt.
Stika: Gebiedscontract Horst en Raam III van start najaar 2015
Het derde opeenvolgende gebiedscontract Stika (groenblauwe diensten) Horst en Raam is in afrondend
stadium. Totaal gaan 9 gemeenten en Waterschap Aa en Maas mee doen. De Provincie verdubbelt deze
financiële inzet. Het betreft de Horst en Raam gemeenten uit het vorige gebiedscontract en een toevoeging
van 2 gemeenten uit het naburige gebiedscontract ‘Oost Brabant’ namelijk Boekel en Boxmeer.
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