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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom!

Maak kennis met ‘de Boer als Butler’

Wilt u meer informatie over de
genoemde onderwerpen of
heeft u ‘voer’ voor onze
bestuursleden? Belt u gerust:
Mark van Kuijk
 040-2016728 / 06-53643735
fa.vankuijk@gmail.com
Voorzitter
RO Aalst-Waalre

Erik Valkenburg
 06-51786396
erik_valkenburg@hotmail.com
Vice-voorzitter
RO Cranendonck

Johan Bax
 040-2060856 / 06-52667795
johan.bax@hslnet.nl
Secretaris
Landbouw en Samenleving

Mien Vermeer-van den Broek
 040-2263703 / 06-20372506
jenw.vermeer@planet.nl
Penningmeester
PR en Communicatie
RO Heeze-Leende

Leo van Velthoven
 040-2062557 / 06-22522711
ut-worteleindje@live.nl
Natuur en landschap
Flora en fauna

Truus Phifrons-van de Ven
 040-2014139 / 06-36072934
tphifrons@hotmail.com
RO Valkenswaard

Anja van Stipdonk-Kersten
 06-52377774
stiptagro@gmail.com

Rob Meeuwissen
 06-51317492
admin@meeuwissenvof.com

Relatiebeheerder:
Patrick van de Rijdt
 06-21232593
patrick.van.de.rijdt@zlto.nl

ZLTO-Contactcentrum:

073 – 217 33 33
Secretariaat:
Strijperstraat 73
5595 GB LEENDE
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Het werk van de boer is snel aan het veranderen. Hoe hij nu te werk gaat is heel anders dan
bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Zijn werk begint steeds meer te lijken op het werk van een butler die goed
moet zorgen voor zijn dieren, zijn boerderij en de aarde. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Kom dan een kijkje
nemen tijdens de ‘Beleef de Plattelandsdag’ bij Jos Vos in Sterksel met als thema ‘de Boer als Butler’.
Tijdens de ‘Beleef de Plattelandsdag’ maak je op interactieve manier kennis met het ‘nieuwe’
boerenleven. Je komt meer te weten over de werkzaamheden die de boer tegenwoordig moet verrichten
om zijn bedrijf succesvol te runnen. Bovendien is het een dag voor het hele gezin: zo is er een bijzonder
stropakkendoolhof en een kalverknuffelhoek.
De ‘Beleef de Plattelandsdag’ wordt al enkele jaren georganiseerd door onze ZLTO-afdeling. De dag
wordt iedere keer georganiseerd samen met een andere agrarische ondernemer. Het is een dag waarbij
iedereen de mogelijkheid geboden wordt een kijkje te nemen in de keuken van een agrarisch bedrijf. Dit
jaar is melkveehouder Jos Vos uit Sterksel de gastheer.
Het thema voor dit jaar is duurzaamheid, waarbij het steeds veranderende werk van de boer opnieuw
wordt geïntroduceerd onder de noemer ‘de Boer als Butler’. Zoals een butler zorg heeft voor het huis en
de bewoners waar hij voor werkt, heeft de boer zorg voor zijn boerderij, zijn omgeving en de aarde. Hij is
dagelijks bezig met een gezonde bodem, gezonde planten en dieren. Om ook goed voor onze planeet te
zorgen is hij ook bezig om zo min mogelijk kunstmest en de juiste hoeveelheid krachtvoer in te zetten bij
de productie van goed en gezond voedsel. Dat is de boer als butler.
Bent u ook benieuwd hoe de boer als butler eruit ziet? Kom dan op zondag 24 juni tussen 11.00 uur en
16.00 uur een kijkje nemen op het bedrijf van Jos Vos. Het bedrijf is te vinden op de Ronde Bleek 12 in
Sterksel. De toegang is gratis.
Mocht u tijd hebben om bij de voorbereiding of na afloop een hand toe te steken. Zaterdagmiddag 23
juni en maandagmiddag 25 juni bent u vanaf 13.00 uur ook welkom.

Huiskamerbijeenkomst melkvee
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de LTO vakgroep melkveehouderij in Oirschot hebben wij gemerkt
dat veel actuele thema’s de gemoederen bij onze leden bezig houden. Om die reden willen we
melkveehouders uit onze afdeling, samen met melkveehouders uit de afdeling Bergeijk, de gelegenheid
geven om tijdens een huiskamerbijeenkomst het gesprek aan te gaan met Jos Verstraten van de LTO
vakgroep melkveehouderij.
We willen u hiervoor van harte uitnodigen. De bijeenkomst is op donderdag 28 juni om 20.30 uur in
ijsboerderij De Stenen Brug, Luikerweg 134 in Valkenswaard. Ook potentiële bedrijfsopvolgers zijn van
harte voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
In verband met koffie/thee vragen wij u zich te voren voor deze bijeenkomst aan te melden via
zltogrooteheide@zlto.nl.

Startbijeenkomst BAJK/ZLTO Transitietoer
Veranderen om in bedrijf te blijven. Trotse Jonge Boer Anton Bouw koppelt zijn ondernemerschap aan
een veranderende omgeving. Juist omdat hij koeienboer wil blijven! Wil jij ook nadenken over de kansen
en keuzes om je bedrijf toekomstbestendig te maken? Bezoek de startbijeenkomst van de BAJK/ZLTO
Transitietoer op donderdag 21 juni om 20.00 uur in De Stapperij (Spoordonkseweg 80) in Oirschot, met
inspirerende verhalen van andere ondernemers. Ook hoor je welke hulp je kunt krijgen bij het opstellen
en uitvoeren van jóuw toekomstplan. Deelname aan de avond is gratis. Neem gerust één van je ouders
of een andere geïnteresseerde mee.
Kijk voor aanmelding, data en locaties op https://www.zlto.nl/overzichtbijeenkomstentransitie
Lees het hele verhaal van Anton via: https://www.bajk.nl/nieuws/trotse-jonge-boer-aan-woord-antonbouw/
En wil je samen rijden met collega's? Laat het ons weten dat je je hebt aangemeld, dan organiseren we
een gezamenlijk vertrekpunt. Meldt je vandaag nog aan!

Pilot ‘Bodembeheer Agrarische Ruimte’
Wat is eigenlijk een gezonde bodem en hoe kunnen we een gezonde bodem gezond houden of zelfs
gezonder maken? Simpele vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Zeker niet als we de
agrarische bedrijfsvoering, de regelgeving en de omgeving daarbij betrekken: wat past in mijn
bedrijfsvoering of wat kan ik passende maken?
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Een gezonde bodem kent in ieder geval een goed bodemleven, kan water en voedingsstoffen
vasthouden en beperkt uitspoeling. Kortom: een gezonde bodem verbetert de bedrijfsprestaties.
Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind wil tot een pilot komen en biedt 4 tot 6 actieve agrariërs de
mogelijkheid om actief deel te nemen aan deze pilot. We gaan daarbij uit van praktiserende agrariërs die
geïnteresseerd zijn in het toepassen van bodemverbetering op hun bedrijf. Leden van onze ZLTO
afdeling zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze pilot.
Om het maximale rendement uit de pilot te halen willen we samen met u, als geïnteresseerde agrariër,
het programma opstellen aan de hand van de volgende vragen:
 Wat hebben we nodig aan kennis en kunde voor een goed bodembeheer, hoe kunnen we ideeën
uitproberen en praktisch ervaren of het werkt?
 Wie gaat dat op zijn percelen uitproberen?
 Hoe zorgen we voor een goede communicatie tussen actieve deelnemers en geïnteresseerden?
Op vrijdagmiddag 22 juni om 14.00 uur vindt de startbijeenkomst plaats. Heeft u zich nog niet
aangemeld? Doe dit vandaag dan nog via campagnevatu@gmail.com.

LCHF Belevingsmarkt in Leende
Zondagmiddag 12 augustus is Leende ‘the place to be’ voor iedereen die op zoek is naar inspiratie op
het gebied van goede, eerlijke voeding, maar ook voldoende beweging, ontspanning en sociale
contacten en slaap en bioritme. Voor al deze componenten is aandacht tijdens de LCHF Belevingsmarkt
vol van inspiratie, die door stichting GezondDorp Leende wordt georganiseerd.
Bezoekers kunnen tijdens deze markt proeven, ruiken, ervaren en leren wat de Low Carb Healthy Food
(LCHF) leefstijl inhoudt. Bezoekers hebben de hele zondagmiddag de tijd om te genieten van
inspirerende lezingen, workshops te volgen en langs de marktkraampjes te lopen. Uiteraard kunnen
diverse (streek-)producten ook ter plekke gekocht of besteld worden. Meer informatie vind je op
http://lchfbelevingsmarkt.gezonddorp.nl/.
Als ZLTO afdeling hebben we de vraag ontvangen om ook acte de présence te geven op deze
Belevingsmarkt. Mocht u interesse hebben of ideeën hebben hoe ons te presenteren, laat het ons dan
weten!

Belangrijke data


21 juni 2018:

Startbijeenkomst BAJK/ZLTO Transitietoer, De Stapperij, Spoordonkseweg 80 in
Oirschot (20.00 uur)



22 juni 2018:

Startbijeenkomst pilot ‘Bodembeheer Agrarische Ruimte’. Locatie wordt na
aanmelding via campagnevatu@gmail.com bekend gemaakt (14.00 uur)



24 juni 2018:

Beleef de Plattelandsdag op melkveehouderij Jos Vos aan de Ronde Bleek 12 in
Sterksel (11.00 uur – 16.00 uur)



28 juni 2018:

Huiskamerbijeenkomst melkvee, IJsboerderij De Stenen Brug, Luikerweg 134 in
Valkenswaard (20.30 uur)
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