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Wilt u meer informatie over de
genoemde onderwerpen of
heeft u ‘voer’ voor onze
bestuursleden? Belt u gerust:

Problemen met e-mail
Bij het versturen van de uitnodigingen voor de Ontmoetingsdag, die op
donderdag 18 januari in Soerendonk werd gehouden, hebben we
geconstateerd dat de uitnodiging niet bij alle ons bekende e-mailadressen
is bezorgd. Dit is erg vervelend en hiervoor bieden wij onze excuses aan!
Inmiddels hebben wij dit probleem bij de werkorganisatie in Den Bosch
aangekaart en wordt er aan een oplossing gewerkt. Om deze reden is er
in de maand januari ook geen Nieuwsflits verschenen.
Vooralsnog is aangegeven dat de mailserver, waarover wij als afdeling via
de werkorganisatie kunnen beschikken, onvoldoende capaciteit heeft om
in één keer alle e-mailadressen van onze afdeling te bereiken. Om deze
reden zal de mailing voorlopig opgeknipt worden in drie partijen. Wij
hopen dat deze problemen spoedig worden opgelost.
Mocht u een mailing van ons verwachten en niets hebben ontvangen,
schroom dan niet om ons hierover te informeren.

Lijsttrekkersdebat Heeze-Leende
Evenals vier jaar geleden heeft de Federatieve Ondernemers Vereniging
Heeze-Leende (waar we als ZLTO afdeling ook lid van zijn) de
lijsttrekkers van de politieke partijen van Heeze-Leende, die deelnemen
aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, uitgenodigd voor een debat.
Dit debat wordt op woensdag 21 februari 2018 van 19.45 uur tot
21.45 uur in conferentiecentrum Kapellerput in Heeze georganiseerd.
Vanaf 19.15 uur wordt u ontvangen met koffie en thee, die u worden
aangeboden door de gemeente Heeze-Leende.
De deelnemende verenigingen aan het debat zijn: Ondernemersvereniging Industrie en Dienstverlening Heeze-Leende (IDHL),
Ondernemersvereniging Leende (OVL), Horeca Vereniging Nederland
afdeling Heeze-Leende, Heezer Winkeliers Vereniging (HWV), Recreatief
Heeze-Leende (RHL) en onze ZLTO afdeling.
Wij nodigen u van harte uit om dit debat bij te wonen. Vertegenwoordigers
van de diverse ondernemersverenigingen zullen in debat gaan met de
fractievoorzitters van de acht partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Heeze-Leende.
Als u vragen heeft voor de diverse partijen (uitsluitend in algemeen
belang, geen persoonlijke aangelegenheden), dan vragen wij u om die
ons kenbaar te maken via zltogrooteheide@zlto.nl, zodat we deze in het
debat kunnen meenemen.
In verband met de voorbereidingen wordt het op prijs gesteld als u ons
aangeeft (via zltogrooteheide@zlto.nl) of u die avond aanwezig zult zijn!
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Breedte-ontheffingen bij het RDW voor de gemeente Cranendonck
De gemeente Cranendonck is druk in de weer met de breedte-ontheffingen voor landbouwvoertuigen
(breder dan 3 meter). In het najaar heeft de RO-commissie Cranendonck van onze ZLTO-afdeling
samen met de gemeente de kaarten en de wegen beoordeeld, waar deze landbouwvoertuigen met
ontheffingen mogen rijden. In het algemeen zijn dit alle wegen buiten de bebouwde kom en de bredere,
doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. In de week na carnaval gaat de ontheffing bij de
gemeente intern de procedure in en naar verwachting is dan begin maart alles gereed.

Uitnodiging Adviesdag Faunaschade
Wildschade komt voor bij diverse teelten en kan van allerlei soorten zijn. Vaak ook een grote ergernis bij
onze leden en waarvoor een adequaat beleid nodig is. Daarvoor vraagt de ZLTO met regelmaat
aandacht bij de provincie Noord-Brabant maar daar zijn maar weinig schadecijfers bekend, omdat
wildschade vaak niet gemeld wordt. De provincie constateert dat de schade wel meevalt terwijl de
praktijk anders is. Dit vinden we als ZLTO heel vervelend omdat we u, als grondgebruiker, vervolgens
niet goed kunnen helpen. Het melden was in het verleden omslachtig, maar dat is verbeterd en dat
willen we graag onder de aandacht brengen. Om ervoor te zorgen dat faunaschade gemakkelijker
gemeld kan worden, organiseert ZLTO op maandag 12 maart tussen 13.00 uur en 17.00 uur in de regio
Valkenswaard gratis inloopmomenten.
Doel van deze inloopmomenten is om alle administratieve zaken nu te regelen zodat op het
daadwerkelijke moment van schade deze snel door u in het systeem in te voeren is. Meldt je aan via de
e-mail die je op 30 januari via de ZLTO Informatielijn hebt ontvangen. Na het aanmelden krijg je een mail
met daarin een aantal zaken die u vooraf even moet regelen (kost ongeveer twee minuten werk). Deze
zaken zijn nodig anders kunnen we niks voor u doen op het inloopmoment zelf.
Mocht je vooraf vragen hebben, dan horen we het graag. U kan dan bellen met relatiebeheerder Patrick
van de Rijdt (06-21232593).

ZLTO Meubilair in de openbare ruimte (herhaalde oproep)
Verspreid over het hele werkgebied van onze afdeling staan
er borden, bankjes waarop de naam van ZLTO of NCB prijkt.
Onbekend is hoe de staat van onderhoud c.q. de actualiteit
is. Om verrommeling van het buitengebied en antireclame
voor ZLTO te voorkomen, willen we dit meubilair in kaart
brengen en waar nodig verwijderen c.q. restaureren. Staat er
in uw buurt meubilair van ZLTO, laat het ons per e-mail
weten. Mocht u van het meubilair een digitale foto kunnen
maken, dan ontvangen wij die ook graag. Bij voorbaat dank
voor uw reacties!

Even voorstellen
Hoi, ik ben Leo van Velthoven, getrouwd met Annemieke en we hebben 3 kinderen Perry (19), Marije
(17) en Bertine (15). We runnen samen in maatschap een melkveebedrijf aan de Renhoek (vroeger het
Worteleindje) tussen de kern van Leende en Leenderstrijp. Ook werkt Annemieke nog voor een aantal
uren bij De Broeders (restaurant van Providentia onderdeel van Kempenhaege). Onze Perry en Marije
hebben allebei affiniteit met de veehouderij en volgen dan ook een agrarische opleiding, daarbij is onze
Perry ook fanatiek AJK lid. Ons Bertine is meer van het creatieve en volgt een opleiding bij het Sint
Lucas in Eindhoven.
Binnen onze ZLTO afdeling ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles Natuur en Landschap Flora,
Fauna en Water. Verder ben ik bestuurder van de Grondbank van plattelandsvereniging Hei Heg en
Hoogeind, en Rotmeester van de Leenderstraat. Een avondje rikken met de kaart maten probeer ik er
dan nog tussen in te passen.
Een aantal zaken waar ik me het afgelopen jaar binnen ZLTO mee bezig gehouden heb zijn:
Gebiedsplan Heeze-Leende ten aanzien van het wildzwijn, schade meldingen, en de diverse overleggen
met de partijen in het gebied en daar buiten. Ook heb ik na de fusie met de afdeling Cranendonck een
gezamenlijk overleg opgestart met de ANV's/PLV's om te kijken of we samen dingen kunnen oppakken.
Biodiversiteit en Duurzaamheid krijgen namelijk een steeds belangrijkere plek binnen het GLB beleid.
Met de water-portefeuille, komt de waterschade van 2016 met daarbij het oplossen van de knelpunten
aan de orde. Herinrichting van de Oude Strijper AA, Waterberging en recent ook nog de Zienswijze over
de stuwpeilen van het project Renheide op Peil. Kortom het is een hele mix van onderwerpen, die veel
overleg vragen met de partijen uit het werkgebied. Ik probeer er dan ook voor de gehele agrarische
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sector het maximale uit te halen, zodat we met z'n allen een boterham kunnen blijven verdienen, en de
waardering krijgen waar we recht op hebben. En dat maakt het besturen juist zo interessant. Heb je zelf
nog ideeën of thema's? Klop dan aan bij één van onze bestuursleden en bekijken we of er een
werkgroepje gestart kan worden. De ZLTO maken we immers samen!!
Met vriendelijke groet,
Leo van Velthoven.

Lourdesreis
Vanuit ZLTO wordt voor leden ieder jaar een reis naar het Franse bedevaartsoord Lourdes
georganiseerd. Deze reis zal dit jaar zijn van 1 tot en met 6 oktober. Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de
eerste reis naar Lourdes werd georganiseerd vanuit de agrarische sector.
Zoals de afgelopen jaren de situatie was, wordt er gevlogen vanuit Maastricht Airport. Vanuit VNB
nationale bedevaarten, de reisorganisatie waarmee ZLTO al jaren deze reis organiseert, zullen er
bussen ingezet worden, zodat er per regio opgestapt kan worden voor de reis naar het vliegveld. Bij
ziekte of handicap of een moeilijke emotionele situatie, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie
vanuit het Sociaal Fonds van ZLTO.
Verderop in deze Nieuwsflits treft u een informatiefolder over deze Lourdesreis aan. Mocht u interesse
hebben om deel te nemen dan kunt u contact opnemen met onze afdelingssecretaris of met sociaalwerker Willem Leys via 06-29520242 of willem.leys@zlto.nl.

Provinciaal beleid en gemeente Cranendonck
Als ZLTO bestuur en vanuit de RO-commissie Cranendonck hebben we de afgelopen tijd regelmatig in
overleg gezeten met de gemeente Cranendonck en iedere keer is daar ook het provinciaal beleid ter
sprake gekomen. Dit beleid heeft eigenlijk voor iedere agrariër gevolgen hoewel voor de ene meer als
voor de ander. De gemeente heeft er eigenlijk geen idee van en weinig zicht op wat dit voor de
ondernemers in Cranendonck betekend.
Onze vraag aan jullie is om ons hierbij te helpen en ons via zltogrooteheide@zlto.nl kort te laten weten
welke (versnelde) investeringen er gedaan dienen te worden of wat de gevolgen zijn. Te denken valt
hierbij aan luchtwassers, roostervloeren, ombouwen van huisvesting etc. Doe dit zo kort of uitgebreid als
je wilt, afhankelijk van jullie reacties zullen we om meer informatie vragen en bekijken hoe we de
reacties verzamelen. We hopen een beeld te krijgen van de grootste knelpunten in onze gemeente en
wellicht komt er ruimte om er op een bepaalde manier mee om te gaan. De gemeente heeft ons hier om
gevraagd en we hopen op jullie medewerking om met de gemeente op deze manier verder constructief
aan tafel te kunnen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming niet 1 op 1
doorgespeeld naar de gemeente.

Belangrijke data
•

21 februari 2018:

Lijsttrekkersdebat Heeze-Leende, 19.45 uur, Kapellerput Heeze

•

26 februari 2018:

Jaarvergadering, 20.30 uur, De Smeltkroes in Maarheeze

•

6 maart 2018:

Toneelavond, 20.00 uur, Dorpshuis Valentijn in Sterksel

•

12 maart 2018:

Adviesdag Faunaschade (13.00 uur – 17.00 uur, regio Valkenswaard)

•

10 mei 2018:

Fietstocht

•

24 juni 2018:

Beleef de Plattelandsdag in Sterksel

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!!!
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Leende, februari 2018

UITNODIGING
Beste leden van Vrouwenorganisatie Borkel&Schaft, Vrouwen van Nu Sterksel, Cranendonck en Heeze,
Waalrese Vrouwenorganisatie en van de ZLTO afdeling Groote Heide,
Hierbij nodigt de ZLTO afdeling Groote Heide u en uw partner van harte uit voor een GEZELLIGE
TONEELAVOND. Deze wordt gehouden op dinsdag 6 maart 2018 in Dorpshuis ‘Valentijn’ (Valentijn
3) te Sterksel, aanvang 20.00 uur. De toneelclub uit Boekel zal deze avond verzorgen met een leuk
toneelstuk.
Het door Carl Slotboom geschreven toneelstuk dat wordt opgevoerd, heet:

“Edelweiss”
Korte inhoud:
Het verhaal speelt zich af in berghotel Edelweiss in de Oostenrijkse Alpen bij hotelbezitster Inge, ober
Franzi en klusjesman Leopold. In het hotel verzamelt zich een bont gezelschap aan gasten: een
wandelclub onder leiding van een fanatieke gids, een vogelvriend met smetvrees, een door zijn uitgever
gestuurder toneelschrijver en een mysterieus heerschap. De gasten en het hotelpersoneel hebben het
druk met elkaar en met alle gebeurtenissen om hen heen: Leopold krijgt een klap op zijn hoofd, een
wandelaar raakt de weg kwijt, eigendommen die verdwijnen en wat is er mis met de kabelbaan?
1ste Bedrijf
Pauze
2de bedrijf
3de bedrijf 1e scene
3de bedrijf 2e scene

: Op een dag
: ‘s Avonds
: Volgende dag in de ochtend
: Een uurtje later

De zaal is open vanaf 19.15 uur. U kunt dan een kopje koffie of thee drinken en rustig een plaatsje
zoeken, want het toneelgezelschap begint precies om 20.00 uur.
U als lid van een vrouwenorganisatie of ZLTO betaald bij opgave vóór 20 februari 2018 € 7,50 per
persoon inclusief koffie/thee en één consumptie. Na 20 februari wordt de toneelavond ook via de
lokale media aangekondigd en bedraagt de toegangsprijs € 10,00 per persoon.
Reserveer dus tijdig uw plaats, want VOL = VOL!
U kunt zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij één van de hieronder genoemde adressen:
Adrie van Lith
Hans van Middelaar
Mien Vermeer
Johan Bax
Willemien Schellekens
Henk Valkenburg

Gijzenrooi 8
Peelven 7a
Het Heike 42
Strijperstraat 73
Wolfsven 28
Sterkselseweg 17

Geldrop
Sterksel
Heeze
Leenderstrijp
Borkel en Schaft
Maarheeze

040-2863413
040-2261878
040-2263703
040-2060856
040-2068657
0495-591733

Opgave per e-mail is ook mogelijk via zltogrooteheide@zlto.nl.

Wij hopen u allen te mogen begroeten en wij wensen u bij voorbaat veel kijkplezier!
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Beste ondernemer,
Het kan je niet ontgaan zijn: GezondDorp in Leende. Sta jij open om de kansen van deze LCHF leefstijl voor jouw
organisatie te bespreken? Woensdag 21 februari organiseert Stichting GezondDorp i.o. een ondernemersavond
over dit thema.

“LCHF biedt kansen voor élke onderneming”
Honderden inwoners van Leende zijn anders gaan eten. Diverse lokale ondernemers hebben daar de afgelopen
periode op ingespeeld. Zij focussen op een nieuw segment en schenken daarbij meer aandacht aan de LCHF
leefstijl. “Deze ondernemers investeren in een samenleving waarin we op een vitale manier oud worden!” zegt
Hans van Kuijk van Stichting GezondDorp.
Eerst vertellen een aantal personen wat het GezondDorp hun onderneming heeft gebracht: nieuwe klanten en
meer afzet en omzet. Daarna gaan we in groepjes uiteen om te brainstormen over de vele mogelijkheden: Waar
liggen de kansen voor jouw eigen organisatie?
De LCHF belevingsmarkt op 12 augustus 2018 biedt de kans om GezondDorp en jullie, op een andere manier op
de kaart te zetten. Over dit, vooralsnog eenmalige, event en de weg daarnaartoe praten we ook met jullie op deze
avond.

Ben jij er 21 februari bij? Meldt je dan even aan!
Als je openstaat om de kansen van LCHF voor jouw organisatie te bespreken, ben je van harte welkom. En als je
iemand kent die in dit onderwerp interesse heeft, nodig hem of haar dan ook zeker uit. Stichting GezondDorp heet
je van harte welkom op woensdag 21 februari vanaf 19.00 uur in Daykafe ’t Brouwershuis (Oostrikkerdijk 1) in
Leende.
Het programma voor deze avond is als volgt:
19.00 uur:
19.30 uur:
19.45 uur:
20.30 uur:
20.40 uur:
21.10 uur:
21.30 uur:
21.35 uur:

Ontvangst
Opening door Hans van Kuijk, oprichter project GezondDorp
Succesverhalen LCHF
LCHF Belevingsmarkt
Brainstormen in groepen
Terugkoppeling plenair
Afsluiting
Netwerken aan de bar

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Dommelstreek.
Om deze sessie goed voor te bereiden, vragen we je om je vooraf in te schrijven via de mail: info@gezonddorp.nl.
Hopelijk tot dan!
Stichting GezondDorp i.o.
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