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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!

Inloopavond ontwikkeling buitengebied Valkenswaard-Zuid
Op dinsdag 10 april organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over
de ontwikkelingen van het buitengebied in Valkenswaard-Zuid.
Gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente
ontwikkelen. Men wil meer banen realiseren en meer bezoekers
aantrekken. Dit alles heeft een positief effect op de economie. De
gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige
natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding
(leisure). Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor
duurzaamheid centraal.
Daarom is een ontwikkelplan opgestart voor het buitengebied
van Valkenswaard-Zuid. Hierbij brengen we de kansen en mogelijkheden
van dit gebied verder in kaart.
Graag nodigen wij u uit om mee te denken. U kunt meedenken over
thema’s zoals: recreatie & vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid en de
kwaliteit van uw leefomgeving. Wat vindt u belangrijk? De uitkomsten van
de avond gebruiken we en delen we graag op een later moment met u.
Praktische informatie
U bent van harte welkom op dinsdag 10 april tussen 16.00 uur tot 20.00
uur met koffie en thee in de foyer van Cultuurcentrum de Hofnar. De
avond heeft een informeel karakter. U krijgt meer informatie over de
plannen en kunt uw wensen en ideeën met ons delen.
Indien u deze inloopavond wilt bezoeken, wordt u verzocht zich aan te
melden via het e-mailadres: sylvia.hoosemans@valkenswaard.nl onder
vermelding van naam en adres.

Fietstocht op Hemelvaartsdag
Ook dit jaar organiseren we als ZLTO afdeling weer een fietstocht op
Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei). Dit jaar zal de fietstocht, met een
lengte van ca. 37 kilometer, langs agrarische bedrijven en door de natuur
van Valkenswaard, Hamont-Achel en Neerpelt voeren. Binnenkort wordt
de mogelijkheid voor aanmelden voor deze fietstocht geopend.
Om deze fietstocht te doen slagen, is het ook belangrijk dat we op de
bedrijven over voldoende vrijwilligers kunnen beschikken voor de
ontvangst van de deelnemers, het houden van toezicht en voor het
verrichten van hand en spandiensten. Mocht u op donderdag 10 mei
onze ZLTO afdeling kunnen helpen (de hele dag of een gedeelte van de
dag), dan horen wij het graag. Wilt u ons een berichtje sturen via
zltogrooteheide@zlto.nl?
Hopelijk maken vele handen licht werk!
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Boerderij in de buurt
Een initiatief voor dialoog over het platteland. Met boeren, burgers en buitenlui. ZLTO Oirschot de
Beerzen heeft samen met de werkorganisatie van ZLTO in Den Bosch het initiatief genomen om de
voorstelling “Boerderij in de buurt” naar onze regio te halen. Het stuk gaat over Vrijkomende Agrarische
Bebouwing, de zogeheten VAB’s. Dit speelt in heel veel afdelingen en veel politieke partijen hebben dit
op de agenda staan. Het stuk biedt de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over de invulling
van het platteland en de VAB’s.
Het toneelstuk wordt in het weekend van 14 en 15 april 2018 drie keer in onze regio (loonbedrijf
Raaijmakers in Best) uitgevoerd en per voorstelling zijn er 75 plaatsen beschikbaar. De voorstellingen
vinden plaats op zaterdag 14 april om 15.00 uur en 20.00 uur en op zondag 15 april om 15.00 uur. Dit
alles vindt plaats op een agrarisch bedrijf in de gemeente Best. Het doel is om zowel politici,
beleidsmakers, boeren en burgers uit te nodigen. Het stuk wordt verderop in deze Nieuwsflits in grote
lijnen beschreven. Halverwege wordt het stuk stil gezet en wordt door een discussie met elkaar de
afloop bepaald. We hopen hiermee samen met diverse partijen te komen tot innovatieve kansen en
ontwikkelingen voor het platteland. We zien deze bijeenkomst dan ook als een start voor een
constructief regionaal overleg.
Enkele afdelingsbestuursleden zullen samen met een gemeenteraadslid en een kandidaat-wethouder uit
Heeze-Leende op zondagmiddag 15 april de voorstelling bezoeken.
Kaarten voor deze voorstelling zijn beschikbaar voor € 5,00 per stuk en kunnen via het afdelingsbestuur
worden gereserveerd. Doe dit door een e-mail te sturen naar zltogrooteheide@zlto.nl en vermeld daarin
het aantal gewenste kaarten en de gewenste bezoekdatum en -tijdstip.
Gezien het geringe aantal kaarten per voorstelling wordt iedereen geadviseerd om tijdig de kaarten te
reserveren. Vol is vol.
Agrarisch Erfgoed Nederland maakt een interactieve theatervoorstelling over alle verandering in het
landelijk gebied onderwerp is. De voorstelling wordt op locatie gespeeld, op verzoek van
boerderijstichtingen en andere organisaties die zich inzetten voor de economische en sociale dynamiek
van het platteland.

Boerderij in de Buurt
Een voorstelling over nieuwe kansen op het platteland
Yvon Haan – tekst & Gerja Meima – regie
Emma en Boris hebben 30 jaar geleden een boerderij gekocht en opgeknapt. De boerderij heeft nu een
woonbestemming. Emma is kostwinner, zij heeft een goedlopend internationaal bedrijf en is eigenlijk
altijd op reis. Boris is lifestylecoach en werkt vanuit de boerderij. Een groot deel van het onderhoud van
de boerderij en de tuin wordt bekostigd door yogalessen en meditatie/lifestyle coaching die hij in de tuin
en de verbouwde stallen organiseert. Boris en Emma hebben geen kinderen.
Emma’s ouders wonen in een caravan op het erf. Emma’s vader hielp en helpt Boris nog steeds mee
met klussen op de boerderij. Ongeveer 5 jaar geleden ontstond het plan om de schuur op het erf om te
bouwen tot tweede woning, waar de ouders van Emma hun intrek zouden nemen en hun oude dag
zouden slijten. Ze trokken in de caravan met de verwachting dat ze meteen aan de verbouwing van de
schuur zouden kunnen beginnen.
Dat proces is gestagneerd. De schuur blijkt binnen de stankcirkel van buurman (boer) Bart te vallen en
kan daarom geen woonbestemming krijgen. Emma, Boris en Saar (gebiedsmanager) proberen Bart
zover te krijgen dat hij zijn bouwblok verplaatst. Hij weigert, hij wil juist uitbreiden; dat is de enige
mogelijkheid om de zaak draaiende te houden, zodat Kees, zijn zoon, de boerderij straks kan
overnemen.
De schuur raakt steeds verder in verval en de situatie escaleert. Boris is het zat dat hij het alleen moet
rooien met de ouders van Emma. Emma komt naar huis. Er steekt een storm op als Boris haar van het
vliegveld gaat halen. De moeder van Emma pakt haar koffer en vertrekt, weer of geen weer. De bliksem
slaat in de schuur en de vader van Emma probeert Emma of Boris te bereiken maar dat lukt niet. De
schuur stort in.
Boerderij in de Buurt is een reizende theatervoorstelling die aanleiding biedt voor een dialoog met het
publiek, over nieuwe kansen voor het platteland.
http://www.agrarischerfgoed.nl/boerderij-in-de-buurt/#.Wo0YVnymmUk
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Boeren en tuinders zijn ook in het centrum van onze dorpen onmisbaar!
Vandaag (zondag 8 april) wordt de vernieuwde Markt in Waalre geopend. In de ochtend wordt er vanaf
de kiosk, centraal op de vernieuwde Markt, een openluchtmis gehouden. Op verzoek van diaken Bas
Leijtens hebben leden van ZLTO, met verwijzing naar de Oogstdankviering op Loon in Waalre in 2016,
het altaar een agrarisch tintje gegeven. De weersomstandigheden voor deze openluchtmis zijn in
vergelijking met 4 september 2016 in ieder geval een stuk beter.
De agrarische producten die in de altaarversiering zijn verwerkt worden na afloop van de viering
geschonken aan de lokale Voedselbank.

Belangrijke data


10 april 2018:

Inloopavond ontwikkeling buitengebied Valkenswaard-Zuid
(Cultuurcentrum De Hofnar, 16.00 uur – 20.00 uur)



14-15 april 2018:

Toneelvoorstelling “Boerderij in de buurt” in Best



10 mei 2018:

Fietstocht



24 juni 2018:

Beleef de Plattelandsdag in Sterksel
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