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Nr. 6 – April 2018
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!

Fietstocht op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018, wordt ook dit jaar de
jaarlijkse fietstocht (lengte 37 km.) en Open Dag voor boeren, burgers en
buitenlui gehouden.
Dit jaar zal de fietstocht grensoverschrijdend zijn en kunnen de
deelnemers genieten van de natuur in het buitengebied van
Valkenswaard, Hamont-Achel, Neerpelt en Bergeijk en tevens bij
agrarische bedrijven een bezoekje brengen.
Tijdens deze fietstocht is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen op
een melkveehouderijbedrijf, een varkenshouderijbedrijf met vergistingsinstallatie, een sierviskwekerij en een loon- en bosbouwbedrijf

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

Op iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor hapjes en/of drankjes
gezorgd.

Johan Bax
 040-2060856 / 06-52667795
johan.bax@hslnet.nl

Er zijn twee startpunten waar de routebeschrijvingen, na betaling van de
inschrijfkosten, worden uitgereikt, te weten:
1. Natuurpoort De Achelse Kluis, Petrus van Eynattenlaan in
Leende (per auto te bereiken via Abdijweg – Valkenswaard)
2. Werkschuur Natuurmonumenten, Barrier 15a in Bergeijk

Secretaris
Landbouw en Samenleving

Starttijd tussen 11.00 en 13.00 uur.
De inschrijfkosten bedragen € 7,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar
betalen € 4,00 per persoon). Graag bij opgave vermelden welk startpunt u
kiest, en het aantal deelnemers. Opgave per e-mail (uiterlijk 5 mei) via
zltogrooteheide@zlto.nl of telefonisch via 040-2060856 door het
inspreken van het antwoordapparaat.
Gaat u niet mee fietsen?
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, het registreren
van de inschrijvingen 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!

Afdelingswebsite
Onze PR-commissieleden Sanne van de Gevel en Teun Schellekens zijn
druk
doende met het
opzetten/inrichten van de website
www.zlto.nl/grooteheide. Deze website wordt op termijn ook gekoppeld
aan onze Facebookpagina. Heeft u tips, opmerkingen, aanbevelingen of
een bijdrage voor onze website. Laat het ons weten via
zltogrooteheide@zlto.nl! Ook activiteiten en bijzonderheden op uw bedrijf
zijn de moeite waard om opgenomen te worden!

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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Nieuwe Privacywet 2018
Het bestuur van ondernemersvereniging IDHL (Industrie en Dienstverlening Heeze-Leende) nodigt leden
van ZLTO uit om aan te schuiven bij de IDHL thema-avond met als onderwerp:
DE NIEUWE PRIVACYWET 2018: VOLDOET U AL AAN DE NIEUWE AVG?
Op de website van IDHL (www.idhl.nl) kunt u een korte inleiding zien over dit onderwerp, de presentatie
zal worden gegeven door mr. Muriel van de Hazenkamp, IDHL ondernemer en werkzaam voor
Bernhaege Advocaten. Na afloop zal er een korte samenvatting beschikbaar worden gesteld. De themaavond vindt plaats op dinsdag 15 mei, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang presentatie 20.00 uur. Het
spreekt voor zich dat er na afloop volop gelegenheid is tot netwerken onder het genot van een drankje
en hapje. Tenslotte, deze avond wordt u door IDHL kosteloos aangeboden.
Mocht u deze thema-avond willen bezoeken, dan ontvangen wij uw aanmelding graag vóór 10 mei via
het afdelingssecretariaat, zodat wij dit ook weer door kunnen geven aan het bestuur van IDHL.

Trekkertrek Leende
Komend weekend (28 en 29 april) organiseert het AJK Kring Eindhoven-Zuid aan de Strijperdijk 13 in
Leenderstrijp haar jaarlijkse trekkertrek-wedstrijden. Het belooft weer een heel spektakel te worden met
deelnemers en bezoekers van heinde en verre. Voor zondagmiddag 29 april zoekt men nog mensen
voor de kassa c.q. de consumptiebonnenverkoop. Mocht je tijd en zin hebben om een helpende hand
toe te steken, laat het het AJK weten via ajk.kringeindhovenzuid@gmail.com.

Verkiezingen waterschap
Wie gaat er vanaf maart 2019 gedurende 4 jaar via benoeming door ZLTO in het waterschap besturen?
Personen die kandidaat willen zijn, kunnen zich van 15 april t/m 31 mei melden. Ook op de website
kunnen kandidaten terecht. Hetzij via het openingsscherm www.zlto.nl; hetzij via
www.zlto.nl/waterschapsbestuur. Daar staan de benoemingsregeling, de profielschets en het
sollicitatieformulier.
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Beleef de Plattelandsdag
Op zondag 24 juni organiseert onze ZLTO afdeling samen met melkveehouder Jos Vos van 11.00 uur
tot 16.00 uur de “Beleef de Plattelandsdag” op zijn melkveebedrijf aan de Ronde Bleek 12 in Sterksel.
Het is een open dag met als thema “Duurzaamheid” speciaal opgezet om burgers op eenvoudige en
leerzame manier de boerenpraktijk zo veel mogelijk te laten zien, ruiken en proeven. Met gezonde
bodem, gezonde planten en gezonde dieren en met zo weinig mogelijk (kunst)mest en krachtvoer, goed
en gezond voedsel produceren; dat is immers de boerenpraktijk!

Afdelingsarchief (herhaalde oproep!)
Al weer enkele jaren geleden is er door enkele leden hard gewerkt in de pastorie van Leende om het
afdelingsarchief te inventariseren en te ordenen. Dit najaar willen we dit archief onderbrengen bij
heemkundekring Weerderheem in Valkenswaard. Wij hebben echter nog altijd de indruk dat het archief
niet compleet is. Mocht u thuis nog papieren, boeken, attributen hebben liggen, die betrekking hebben
op de NCB of ZLTO, dan horen wij het graag.

Belangrijke data


10 mei 2018:

Fietstocht



15 mei 2018:

Thema-avond nieuwe Privacywet



27 mei 2018:

ZLTO/IVN-excursie



24 juni 2018:

Beleef de Plattelandsdag in Sterksel
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