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Inhoud: 

 

• Evaluatiebijeenkomst werkgroep patrijs Sinderen/Wehl 

• Patrijzenmengsel en Tübingen bijenmengsel 

• Leerlingen Knienenbult en werkgroep werken samen 

• 10 jarig bestaan VALA 

• AVG 

• Bestuurslid Henk Oldenhave stelt zich voor 

• Wisseling administratief medewerkster  

• Werkploeg-leden gezocht 

• Contact 
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Evaluatiebijeenkomst 

werkgroep patrijs  

 
Door Corona was het lang niet mogelijk om met de patrijzenvrijwilligers bij elkaar te 

komen. De laatste keer was op 17 februari 2020. Nu de regels het weer toelieten 

had Rob Geerts, de coördinator van de patrijzen werkgroep Sinderen/Wehl, het idee 

opgevat om een bijeenkomst te organiseren met een middag vullend programma. Op 

12 maart werden alle patrijzentellers met hun partner uitgenodigd om naar het 

Dorpshuis in Sinderen te komen. Totaal waren 38 personen die middag aanwezig. Als 

eerste stond een presentatie op de agenda van de resultaten van de tellingen van 

2021. Het aantal territoria van de patrijs rond Sinderen blijft de laatste jaren vrij 

constant. Wehl is een zeer goed patrijzen gebied, daar werden vorig jaar maar liefst 

13 territoria vastgesteld. Het grote verschil met 2018/2019 komt doordat daar het 

aantal telgebieden is verdubbeld. 

Na de presentatie werd buiten door Leo Raben en André Hendriksen een 

demonstratie gegeven met een drone. Deze drone wordt in het telgebied Montferland 

inzet voor het opsporen van patrijzennesten met behulp van een warmtecamera. 

Maar wordt ook gebruikt voor het opsporen van reekalveren, wanneer er gemaaid 

gaat worden. 

Terug in het Dorpshuis werd de prachtige film vertoond “Paradijs voor de Patrijs” die 

speciaal gemaakt is door de patrijzenwerkgroep rond het Montferlands massief op 

initiatief van André Hendriksen. 

De middag werd afgesloten met een warm- en koud buffet, betaald uit de 

vrijwilligersvergoeding die we jaarlijks ontvangen van VALA voor de monitoring van 

de patrijs en kan gezien worden als waardering voor de inzet van de vrijwilligers. We 

kunnen terugkijken op zeer geslaagde en gezellig middag, iets wat we lange tijd 

gemist hadden. 

Rob Geerts 
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Patrijzenmengsel en 

Tübingerbijenmengsel 
 
Ook dit jaar gaat VAL Oude IJssel weer zaadmengsels voor kleurrijke akkers en 

overhoekjes verkopen aan leden en particulieren. We hopen dat ook dit jaar de 
verkoop een groot succes zal worden. 

 
U kunt dit jaar kiezen uit dezelfde mengsels als voorgaande jaren: 
Tübinger bijenmengsel    € 26,00 per kg incl BTW (zaaidichtheid 1,5 kg per 500 m2) 

Patrijzenmengsel  € 15,00 per kg incl BTW( zaaidichtheid 1 kg per 500 m2) 
Minimale afname is 1 kg, op te hogen met een halve kilo  

 
De samenstelling in deze mengsels komen op de 1e week van april op onze website 
te staan.  

 
U kunt uw bestellingen t/m 15 april doorgeven via de mail 

(mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl)? 
Graag ontvangen we uw bestelling samen met uw naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer en mail-adres. 

 
Bestellingen zijn op de maandag en woensdagochtend af te te halen op ons kantoor 

vanaf 4 april. We adviseren pas vanaf half april te zaaien! 
Betalingen kan met voorkeur met pin of contant, op rekening is mogelijk  

Foto: Evie Koolenbrander 

mailto:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl
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Leerlingen Knienenbult 

helpen werkploeg VAL  
 
Een aantal leerlingen van groep 7/8 van de Knienenbult stroopten samen met de 

werkploeg van de VAL hun handen uit de mouwen. De 800 meter lange zandweg 
tussen de Heidedijk en Rabelinkstraat werd aangeplant met een gemengde haag en 
er werden boompjes geplant om zo de buurt groener te maken. Dit is het eerste 

zandpad in de gemeente Oude IJsselstreek wat weer in zijn oude glorie is herstelt. 
Het zandpad is een openbare weg en is door de jaren heen steeds smaller en bijna 

niet meer zichtbaar geworden. Een inwoner heeft een verzoek tot handhaving van dit 
zandpad ingediend. De gemeente pakte dit op en heeft het kadaster opdracht 
gegeven op het pad na te meten naar de oorspronkelijke grootte. De VAL kreeg van 

de gemeente de opdracht om het pad met palen uit te rasteren en bomen en 
struiken aan beide zijden te planten. Met hulp van de leerlingen van groep 7/8 van 

de Knienenbult is deze klus afgemaakt. In het voorjaar komen de kinderen terug om 
de bermen in te zaaien zodat van de zomer vele insecten de bloeiende bloemen 
weten te vinden. 

Wij vinden het erg belangrijk om kinderen bij de natuur en dus bij dit soort projecten 
te betrekken.  

In de toekomst hopen we meerdere oude zandpaden in ere te kunnen herstellen.   

          Foto PR Gelderse Post 
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10 Jarig bestaan VALA  

Op 20 januari is het tien jaar geleden dat Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek werd opgericht. De agrarische natuurverenigingen in de 

Achterhoek besloten destijds een verdergaande samenwerking op te zetten. 
Het doel was om het Achterhoekse landschap mooi te houden of nog mooier 
te maken vanuit een agrarische invalshoek. Naam van dit initiatief werd 

VALA. 

‘In tien jaar tijd is er een professionele organisatie opgebouwd, die het vertrouwen 

heeft dat we op een goede manier omgaan met ons landschap, die budget krijgt om 
dit landschap te onderhouden, die wegen zoekt om veranderingen te faciliteren en 
die draagvlak heeft van grondeigenaren en inwoners van ons gebied’, zegt Dick 

Looman, voorzitter van VALA, trots. ‘Onze organisatie is klaar om de komende jaren 
datgene aan te pakken wat van ons verwacht wordt. Of dit nu de regeling Agrarisch 

Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) is, de kansen of bedreigingen rondom Natura 
2000-gebieden of de invoering van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.’ 

Activiteitenprogramma 

Wie jarig is, trakteert. Om het jubileum luister bij te zetten, presenteert VALA een 

rijk activiteitenprogramma voor haar leden en ieder ander met interesse in het 
landelijk gebied. ‘Het jaarprogramma bevat een ruim aanbod aan praktische 

activiteiten op het gebied van agrarische natuur- en landschapsbeheer en natuur 
inclusieve landbouw. Ook niet-leden kunnen deelnemen, bijvoorbeeld aan Loeren bij 
onze boeren. Ook kunnen ze op Tournee met wandel- en fietstochten georganiseerd 

door de agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek, die aan de wieg van de 
VALA stonden. Daarnaast zijn er enkele discussiemiddagen gepland voor genodigden 

over hakhoutbeheer en zaaigoed’, vertelt Paul ter Haar, directeur VALA, enthousiast. 
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De activiteiten t/m juni vindt u hier onder: 

Aanmelden kan via https://de-vala.nl  

Fotowedstrijd 

Ook geeft de organisatie het startschot voor een fotowedstrijd. De wedstrijd gaat in 
januari van start en loopt tot december 2022. Per seizoen kunnen foto’s ingestuurd 

worden die passen bij het werk van de VALA. Het gaat om de volgende thema’s 

o Agrarisch cultuurlandschap 

o Flora en fauna in het agrarisch 
cultuurlandschap 

o Werkzaamheden agrarisch natuur- en/of 

landschapsbeheer 

Meer informatie over prijzen, aanleveren foto’s en 
spelregels via www.devala.nl/fotowedstrijd/ 
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Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 
 

Alle bedrijven en organisaties moeten aan de Algemene Verorderning 

Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Deze wet verwacht dat we zorgvuldig omgaan 
met uw privacy.  

We willen graag van u als lid, weten of u onze nieuwsbrief nog wilt ontvangen.  

Wilt u dit niet, stuur dan een mail naar mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl of 
bel naar kantoor. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl
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Bestuurslid Henk 

Oldenhave stelt zich 

voor 

 

 
Mijn naam is Henk Oldenhave. Getrouwd met Monique en samen hebben we 2 

opgroeiende kinderen. 

We wonen en werken op een gangbaar melkveebedrijf in Doetinchem (Slangenburg). 

Het is hier een kleinschalig gebied met veel bewaarde landschapselementen.  

Ik zie het als mijn taak om dit zo in te passen in de bedrijfsvoering dat het hier goed 

wonen en werken is voor mens en dier. 

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de VAL om ons te ondersteunen. 

In mijn vrije tijd ga ik 

graag met de 

mountainbike op 

pad. Telkens weer onder 

de indruk dat we in een 

heel mooi en afwisselend 

gebied wonen. Willen we 

dit in de toekomst zo 

houden,  dan moeten we 

het onderhoud en  

herstel van dit gebied 

onze maximale aandacht 

geven! 

Alleen samen kunnen we 

dit doen. 

 

Groeten, 

Henk Oldenhave 

 
 

 
 

    

    
      Foto: Henk Oldenhave 
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Wisseling 

administratief 

medewerker 
 
 
In september 2014 ben ik begonnen bij de VAL. Ik was een echt groentje, wist 

weinig tot niets van de natuur. Geduldig legde het bestuur en de werkploeg mij van 

alles uit, liet mij veel zien en ervaren. Ook van de verhalen van leden en deelnemers 

leerde ik veel, daardoor ben ik heel anders gaan kijken naar het boerenleven, natuur 

is heel belangrijk, maar het moet ook werkbaar zijn op een boerenerf. Samen komen 

tot mogelijkheden! Mijn kijk op de natuur is vanaf 2014 zeker veranderd.  

Eind 2019 ben ik Rob Geerts gaan ondersteunen met de patrijzenwerkgroep. Wat 

was dit leuk! Sommige vrijwilligers kwamen op kantoor om hun rondes door te 

geven en wat ze gezien hadden, sommige belden en we hadden regelmatig contact 

via de appgroep. Ik wil jullie  allemaal heel erg bedanken voor de leuke 

samenwerking. 

In mei 2019 kwam ik in dienst bij de VALA en werd ik voor een aantal uren per week 

uitgeleend aan de VAL. Ondertussen zijn mijn werkzaamheden bij de VALA zoveel 

geworden, dan ik een keuze moest gaan maken. Dat was een moeilijke keuze, 

aangezien de VAL toch een beetje als mijn ‘winkeltje’ voelde.  

Gelukkig heeft de VAL in Marga een hele goede opvolgster gevonden. Ik geef mijn 

werkzaamheden met een gerust hart steeds verder uit handen aan haar. 

Ik heb een geweldige tijd gehad bij de VAL en ik wil het bestuur, de werkploegleden, 

vrijwillige patrijzentellers, de leden en alle anderen ontzettend bedanken voor de 

fijne , leerzame jaren die ik bij de VAL heb gehad. 

 

Groetjes, Ursela 
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Vanaf 1 maart komt u een nieuw gezicht tegen op kantoor, neemt een andere stem 

de telefoon op en beantwoord iemand anders uw mail. 
 

Graag stel ik me aan u voor.  
Ik ben Marga Kroezen, 43 jaar jong. Al 22 jaar ben ik getrouwd met Hans en we zijn 
de trotse ouders van Gerben*, Sanne en Nienke.  

We hebben thuis een melkveebedrijf in Silvolde. Dagelijkse verzorg ik met liefde 
onze koeien en kalveren. We zijn ook een gecertificeerd educatiebedrijf en 

aangesloten bij Boerenwijs en bieden schoolklassen belevend leren lessen aan. Ruim 
14 jaar vieren kinderen op onze boerderij hun feestje en ook kun je MeeBoeren. 
Door ons erf open te stellen, door bezoekers mee te laten helpen bij onze 

werkzaamheden, door ruimte te geven aan beleving, aan ervaren, merken we dat we 
veel onwetendheid weg kunnen nemen wat leid tot meer begrip over en weer. 

 
Op de maandag en woensdagochtend van 9 uur tot 13.00 uur ben ik aanwezig op 
het kantoor. Ursela’s hulp en uitleg zal ik de eerste tijd nog regelmatig nodig hebben 

omdat de werkzaamheden zeer divers zijn. Een leuke, nieuwe uitdaging.   
 

Ik hoop u binnenkort te mogen ont-moeten. 
 
Groetjes Marga 

   



 

 12 

 

Werkploegleden 

gezocht 
 

Voor de aankomende periode en zeker in het winterseizoen hebben we een 

heel aantal mooie opdrachten uit te voeren. We zijn hiervoor op zoek naar 

nieuwe werkploegleden en een voorman die 2 of 3 dagen per week 

beschikbaar zijn en waarmee we onze continuïteit kunnen waarborgen. In 

overleg zijn er ook opleidingsmogelijkheden.  

Bent u handig, heeft u tijd over en wilt u graag wat bijverdienen neem dan 

contact op met Theo Nieuwenhuis via de mail: info@edaphon.nl of telefonisch 

06-10885277 

 

 

 

 

mailto:info@edaphon.nl
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Contact 

 
VAL Oude IJssel 

Munstermanstraat 6 

7064 KA  SILVOLDE 

Telefoon: 0315 – 63 00 02 

Camiel Helming (coördinator) op maandag bereikbaar 

 

E-mail: info@val-oudeijssel.nl 

Website: www.val-oudeijssel.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/valoudeijssel 

Administratie: mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl  

Marga is op maandag en woensdag aanwezig van 9.00 uur tot 13.00 uur 

Foto: Jan Simmes 

Lid worden? 

Via onze website kunt u zich aanmelden als lid van de VAL. Ook kunt u direct contact 

opnemen met onze secretaris E-mail: secretaris@val-oudeijssel.nl  

Tips en trucs? 

Verbeterpunten, vragen of leuke ideeën voor de nieuwsbrief? Wij horen het graag! 

mailto:info@val-oudeijssel.nl
http://www.val-oudeijssel.nl/
https://www.facebook.com/valoudeijssel
mailto:mkroezen-administratie@val-oudeijssel.nl
mailto:secretaris@val-oudeijssel.nl

