
 

Ledenbrief ANV  
 

Beste leden van ANV Sint Tunnis, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor het najaar van 2016. Hierin 

vertellen wij u wat er de afgelopen periode is gebeurd, welke ontwikkelingen er zijn en wat we in de 

herfst en winter op de planning hebben staan. Leest u verder. 

@BEES 
ANV Sint Tunnis is door de gemeente Sint Anthonis 

benaderd om mee te werken aan het project BEES. 

Dit project heeft tot doel om de gemeente Sint 

Anthonis een interessanter gebied te maken voor 

vliegende insecten en met name bijen. Hiervoor 

wordt in eerste instantie 27 kilometer wegberm 

ingezaaid met geschikte (bloemen)mengsels en 

ander beheerd. Op deze wijze komen er meer bijen. 

Op deze manier proberen we gezamenlijk de 

achteruitgang van de bijenstand een halt toe te 

roepen. Voor meer informatie klik op de volgende 

link: http://www.sintanthonis.nl/inwoners/nieuws 

 

Tovensche beek 
Waterschap Aa en Maas en de gemeente Sint Anthonis hebben begin 2016 de ecologische 

verbindingszone Tovensche beek gerealiseerd. ANV Sint Tunnis heeft het Waterschap een voorstel 

gedaan om voor meerdere jaren het onderhoud aan deze EVZ op zich te nemen. Op dit moment 

wordt er bekeken door het waterschap en het ANV wat de mogelijkheden zijn. Wij hopen u daar 

binnenkort meer over te kunnen berichten. 

 

 

 

 

  

http://www.sintanthonis.nl/inwoners/nieuws_41136/item/gemeente-sint-anthonis-investeert-in-bijen_34478.html


Excursie 

Op zondag 6 november 2016 
organiseren wij onze jaarlijkse 
excursie voor onze leden.  
Wij zullen deze dag een bezoek 
brengen aan Nationaal Park de 
Groote Peel bij Asten. Dit ca. 
1.500 hectare grote 
natuurgebied is één van de 
laagste hoogveenrestanten in 
Nederland. Nadere informatie 
volgt binnenkort in de 
uitnodiging. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda!  
 

 

Walkantfrees 
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om slootveegsel te laten verwerken door de walkantfrees.  

Opgave kan doormiddel van mail of telefonisch. We willen wel graag de correcte gegevens  voor 

registratie en facturering. 

Algemene Coördinatie/ Contactpersoon Anv Sint Tunnis : Mat van den Broek,  Wanroij: tel 

0620597082 mail: matvandenbroek@gmail.com. 
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