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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!

Ruim 1000 mensen ervaren ‘de Boer als Butler’
Na 2 dagen van intensieve voorbereiding was het dan zover dat “Beleef
de Plattelandsdag“ 2018 van start ging op zondag 24 juni om 11.00 uur.
Op de vrijdag voorafgaand aan deze dag hadden we een strokoedoolhof
opgebouwd met 900 kleine stropakken. Dit doolhof was de uitwerking van
een opdracht van leerlingen van de Avans Hogeschool Den Bosch. Door
Bouwbedrijf Cox uit Sterksel werd met GPS de koe uitgezet in de wei en
door ongeveer 20 vrijwilligers, leden van onze afdeling, opgebouwd.
Het resultaat mocht er zijn! Met een drone werden er foto’s van gemaakt.
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Bij de mond was de ingang en bij de staart de uitgang. Aan de hand van
vragen over de koe en de boerderij moesten de kinderen de uitgang
vinden. Daar kregen ze een “Assistent Boer Diploma”. Voor de jeugdige
bezoekers was er ook nog een springkussen, kalverknuffelhoek,
traptractors en skippykoeien.
Op het bedrijf van Jos Vos in
Sterksel
waren
op
verschillende
plekken
schermen
met
daarop
presentaties van wetenswaardigheden
over
het
boeren-leven van deze tijd.
Met daarin vooral aandacht
voor de kringloop BodemGras/Mais-Koe-Melk-MestBodem. Maar ook de geboorte van een kalf en de werking van de
melkrobot waren te zien.
Het werk van een boer begint steeds
meer te lijken op dat van een Butler,
hij moet goed zorgen voor zijn
dieren, zijn boerderij en de
bodem/aarde. Vandaar ook het door
Jos gekozen thema: “Boer als
Butler”.
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Boer Jos en collega boeren en een boerin in mooie pakken, ontworpen door leerlingen van Avans
Hogeschool, namen groepjes mensen mee voor een rondleiding over het melkveebedrijf. Daarbij
kwamen vele onderwerpen aan bod als: rijenbemesting en hoeveelheid mest, samenstelling van het
voer, roosters en emissiemaatregelen, grasland en weidegang.
Ook voor de inwendige mens was gezorgd met een opvallende Rose Hotdogkraam van Heyde Hoeve
Vlees en een FrieslandCampina kraam waar allerlei melkproducten geproefd konden worden.
We kunnen terugkijken op een drukbezochte, geslaagde Beleef de Plattelandsdag!!
Op de foto’s hieronder nog een sfeerindruk van de dag.

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!
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