
 

Ledenbrief ANV  
 

Beste leden van ANV Sint Tunnis, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de winter van 2017. Hierin 

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

komende tijd op de planning hebben staan. Leest u verder. 

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

2016 de ecologische verbindingszone (EVZ) Tovensche beek 

gerealiseerd.  

In 2017 heeft ANV Sint Tunnis in opdracht van waterschap Aa en 

Maas het onderhoud aan deze EVZ uitgevoerd.  Dit was een pilot 

plan waarbinnen het concept ‘bokashi’ op het vrijgekomen maaisel 

werd toegepast. Bokashi verhoogt het organisch stof gehalte in de 

bodem. Toegevoegde bacteriën, gisten en schimmels zetten het 

maaisel om tot vruchtbare voeding voor de bodem waarbij geen 

zuurstof betrokken is.  

Mede dankzij onze leden is dit pilot plan goed verlopen en in het 

voorjaar zal er een infomiddag georganiseerd worden rondom de 

Tovensche beek met als thema ‘Bokashi’.  

Stika 
In de gemeente Sint Anthonis zal per 01-01-2018 de Stikaregeling weer in uitvoering gaan.  

De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa) is een regeling van de provincie, 

gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant.  

Het principe is simpel. Wanneer een grondeigenaar op grond buiten zijn erf maatregelen treft die 

bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen.  

Meer informatie over deze regeling in de gemeente Sint Anthonis volgt. 

Jaarvergadering 
Op dinsdag 20 februari zal de jaarvergadering van ANV Sint Tunnis weer plaatsvinden, zet deze vast 

in uw agenda!  

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie volgt nog. 



 

Walkantfrees 
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om slootveegsel te 

laten verwerken door de walkantfrees.  

Opgave kan door middel 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van ANV Sint Tunnis wenst u 

fijne feestdagen en een voorspoedig 2018! 
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