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REGEREN IS 4 JAAR LANG  
Door: Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO De Meierij 

 

In Brabant hebben we op dit moment de worsteling 

hoe in het mooie Brabant te regeren. Het starre 

links blijkt las�g op dit moment. De par�jen Groen 

links met Rik Grashof en D66 met Annemarie  

Spierings blijven wat betre1 het ammoniak dossier 

star en onbeweeglijk.  

 

Willen de boeren dan niet verduurzamen? 

Jawel er ligt nog steeds een strak plan  

rich%ng 2028, een plan dat niet eenvoudig te 

realiseren is. Onder de Brabantse  

agrarische ondernemers is voor dit plan wel 

een draagvlak om daar waar het mogelijk is 

dit plan te realiseren. Innova%eve stalsys-

temen die in 2019 zijn geopend worden nu 4 

jaar gevolgd en gemeten om zo op de RAV 

lijst te komen.  

 

Wanneer we als agrariërs de laatste en beste technieken in kunnen en mogen ze�en 

lijkt me dat beter dan onder %jdsdruk te moeten kiezen voor minder efficiënte  

systemen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

De agrarische sector krijgt het voor de kiezen. S%kstof wel of niet juist gemeten, dan 

wel (on)juist berekend. Wat te denken van co2 vastleggen en zuurstof produc%e.  

Zon- en windenergie, wat doet dat op en met het pla�eland. Gemeentes die zomaar 10 

tot 15% van hun totale areaal aan buitengebied opofferen aan het duurzaam op 

wekken van energie. Wat doet dit met de co2 binding. We leggen in een gezonde bo-

dem 60.000 tot 80.000 kilo co2 vast. Een gezonde akker dan wel weiland maakt 18.000 

tot 30.000 kilo zuurstof wat een mega getallen van 1 hectare.  
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Een zonnecentrale legt, weten we nu, minder co2 vast en produceert minder zuurstof. 

We weten helaas nog niet hoeveel minder. Een ieder die wel eens een zonnecentrale 

van dichtbij heeA gezien zal constateren dat dit veel minder zal zijn. Het is eenvoudig 

te zien omdat er onder en om de zonnecentrales heen niets tot weinig groeit.  

Hierdoor zal de zuurstofproduc%e en co2 vastlegging weinig of niets zijn. We weten 

ook nog niet hoe de bodem na jaren onder zonnecentrales te hebben gelegen er onder 

uit komt, wat dat daarna nog voor de natuur dan wel de agrarische sector kan gaan 

betekenen. 

Windenergie, wat doet dat met de  

omgeving?  De gehele dag dat monotone 

geluid van die wieken 24 uur per dag 7 

dagen in de week. Wie heeA er al  

genoeg ervaring mee om hier eenduidig 

te kunnen verklaren dat dit geen schade 

veroorzaakt aan de popula%e en gezond-

heid van dieren, insecten en mensen in 

deze omgeving. Onze vogelpopula%e 

heeA hier zeker nadelen van. Wat en wie 

krijgt dan de schuld van een afnemende vogelpopula%e.  

Ook de slagschaduw is een punt van zorg.  

Om duurzaamheiddoelen te behalen wordt alles goed gevonden? 

Ik maak me enorm zorgen over de snelheid waarmee onze duurzaamheidsdoelen  

gehaald moeten worden. Wij als agrarische sector zouden willen wensen dat  

vergunningen voor het plaatsen van zonneparken en windturbines net zo goed moeten  

worden afgewogen en getoetst als de vergunningen die wij, agrariërs moeten  

aanvragen om vee te mogen houden. In sommige gevallen doet men (gemeente) er 12 

jaar uiterst zorgvuldig over om iets wel of niet te  

vergunnen. Maar als het om duurzaamheidsdoelen 

gaat lijkt het wel of de gehele poli%ek het groenste 

jongetje van de klas wil zijn en walst de poli%ek als 

een olifant door een porseleinkast. En dat allemaal 

zonder de onzekerheden op de korte dan wel lange 

termijn te kennen. 

Geluidsniveau varieert van ± 65 tot 80 DB  

aEankelijk van de afstand. Natuur is ± 40 DB 
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Kijk verder dan nu en koppel ac�ef ontwikkelingen in het buitengebied 

Nu er zoveel veranderingen en stoppers zijn in het mooie Brabant, kan een gemeente 

er goed over na denken om plekken waar we van alles willen, goed te beoordelen en 

juist hier de sterke agrarische sector goed te laten ontwikkelen. Op dit moment lijken 

juist de eigenaren van de mooiste bedrijven te worden 

benaderd om zonnecentrales aan te leggen terwijl de 

energieladder aangeeA eerst energie te besparen ten 

tweede de daken met zonnepanelen vol te leggen ten 

derde de incourante stukken land vol te leggen met zon-

nepanelen en daarna pas komt het boerenland aan bod.  

 

Het omgekeerde gebeurt nu.   

Mijn advies aan de poli%ek is, nu 

er zoveel gebeurt op en met het 

pla�eland te onderzoeken of het 

niet verstandig is om daar waar 

agrariërs die met hun bedrijf in de 

nabijheid van bebouwde gebieden 

liggen dat juist die bedrijven op 

dit moment wel te verplaatsen 

zijn als je maar met elkaar het 

gesprek aangaat.  

 

Nu niet over deze bedrijven praten maar met deze bedrijven praten. Deze benadering 

heeA dan wel haast omdat anders de mooiste boerenkavels in gebruik worden  

genomen door de zonne-cowboys en het her vesten van agrarische bedrijven niet 

meer mogelijk dreigt te worden. Het is in mijn beleving eeuwig zonde als de plekken 

waar nu overlast wordt ervaren of andere ontwikkelingen van natuur of woningbouw 

niet in een stroomversnelling kunnen komen omdat de mooie bedrijven verkloot  

worden door energieprojecten. Het is nu de kans om op de juiste plekken woning-

bouw, landbouw, natuur en energie te ontwikkelen. Dat gaat alleen samen, en dat lukt 

niet als de één de ander voor de voeten loopt, dat vergt gewoon een integrale samen-

werking tussen diverse par%jen. Kijk verder. 
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 KENNISMAKING MET TWEE  

 NIEUWE BESTUURSLEDEN VAN  

 ZLTO DE MEIERIJ. 
 Door: Angelie van de Crommert 

 
Ronald Verhoeven uit Schijndel 

⇒ Bestuurslid – Vice voorzi(er ZLTO De Meierij.  

⇒ Getrouwd met Anita en samen twee studerende dochters van 16 en 18 jaar. 

⇒ Hij ondersteunt het werk van zijn vrouw en de hobby van zijn dochters in de 

paardensport. 

⇒ Runt een fokzeugenbedrijf en vleeskalveren in een EHS- en vernaJnggebied. 

En graast vleesvee voor Staatsbosbeheer. 

⇒ Met tussenpozen bieden ze plek aan jongeren vanuit de jeugdzorg die nog 

leerplich%g zijn en baat hebben bij een dagbesteding op hun boerderij. 

⇒ AJK bestuurslid. Ruim 2 decennia bestuurslid van ZLTO Schijndel.  

Lid vakgroep varkenshouderij. 

Lid natuurvereniging (ANV) het Groene Woud.  

 

Mo.va.e bestuursfunc.e ZLTO: . 

Ondanks dat alle oud-bestuursleden vanuit Schijndel vanaf ZLTO Meierijstad  

stopten met bestuurswerk, heeA Ronald zijn bestuurstaken gecon%nueerd met een 

nieuw jong lid uit Schijndel. Hij wil zijn achterban blijven vertegenwoordigen. 

Hij hangt de mening aan dat als je ‘niks’ doet, er ook ‘niks’ gebeurt.  
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Sandra de Wit uit Mariaheide 

⇒ Bestuurslid ZLTO De Meierij 

⇒ Getrouwd met Marc en samen hebben ze 

een zoon (13) en dochter (12).  

⇒ Ze speelt in de plaatselijke  blaaskapel en de 

fanfare op haar trompet en bugel. 

⇒ Sandra heeA 20 jaar werkervaring waarvan 2 jaar bij het LEI in Den Haag,  

4 jaar als voorlichter in de rozenteelt, 10 jaar als rela%ebeheerder op de 

groenteveiling in Grubbenvorst en 4 jaar gewerkt bij Plantenkwekerij van 

den Elzen in Erp. 

⇒ Tegenwoordig is Sandra verantwoordelijk voor de administra%e, personeel 

en winkel op hun aspergebedrijf de Wit met vroege- en normale teelt  

asperges.  

⇒ Was reeds bestuurslid van de ZLTO Veghel. Portefeuille PR.  

 

Mo.va.e bestuursfunc.e ZLTO:  

⇒ Sandra spreekt de coöpera%eve gedachte van ZLTO aan en haar interesse ligt 

bij de agrarische sector.  

⇒ Ze vindt het contact met de leden telkens interessant. 

⇒ Dus ze pakt graag  de uitdaging aan om buiten de haar bekende sector  

tuinbouw, steeds nieuwe contacten te leggen en te leren van andere  

situa%es en omstandigheden. 
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Geef eens een beschrijving hoe je elkaar hebt leren kennen als  

collega-bestuurder.  

Welke speerpunten voor het nieuwe bestuur hebben jullie op dit moment 

voor ogen? 

Ronald: 

• Sandra heeA een groot empathisch vermogen. Ze pakt zaken enthousiast op. 

Ik heb respect voor de manier waarop ze Fabriek Magnifique  

aanvliegt.  

Sandra:  

• Ronald is een aanpakker met een preJge vergaders%jl. 

• Ik ben regelma%g verbaasd over Ronald’s deskundigheid m.b.t. water en  

grondgebeuren. 

Ronald: 

• Het leggen en onderhouden van contacten met zijn achterban. Dit is een 

uitdaging die hij aangaat met een gezamenlijk feest tot het aanmaken van 

een appgroep. Ronald is bestuurlijk verantwoordelijk voor het hoofdstuk 

‘water’. Rondom water is al%jd wat te doen. Netwerken is belangrijk voor het 

uitvoeren van je bestuurstaken. Er is een verschil waarop de afdelingen  

Veghel en Dommelland sociale ac%viteiten organiseerden t.o.v. Schijndel. Hij 

hoopt dit gelijk te trekken.  

Sandra: 

• Binnen de PR is ze op zoek naar wegen om verbinding tussen alle nieuwe 

afdelingen te leggen. Dit resulteert in een uitbreiding van PR ac%viteiten over 

de hele afdeling. De uitdaging zit in het zoeken naar manieren om burgers te 

informeren over- en het laten genieten van al het moois dat de landbouw te 

bieden heeA. Komende zomer zal ZLTO De Meierij deelnemen aan Fabriek 

Magnifique in Veghel.  
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VRIJWILLIGER BIJ HET  BOERENBONDSMUSEUM . IETS VOOR  U ? 

Door: Gerard Claassen en Antoon Vermeer 

Velen van u zijn vast bekend met het 

Boerenbondsmuseum in  

Gemert, wat inmiddels 30 jaar  

bestaat. 

Dit is een “levend”  museum wat een 

beeld weergeeA van onze Brabantse 

landbouw en het dorpsleven daar  

omheen over het %jdvak 1900 -1950. 

Alle ac%viteiten van die periode  

worden vertegenwoordigd. 

Er is een imker aanwezig, een dorpsschooltje, smederij, klompen makerij,  

melkverwerking en het agrarisch gedeelte. Klein dieren, akkerbouw, koeien, varkens 

en kippen. Ook twee Belgische trekpaarden waarmee het landwerk wordt gedaan en 

waarmee huiSartochten worden gereden indien bezoekers hiervan gebruik wensen 

te maken. 

 

Als commerciële ac%viteiten hebben 

we het restaurant, een  

snoepwinkeltje en cafeetje en onze 

tram ; De Goede Moordenaar  

waarmee we rondri�en in de  

omgeving maken met bezoekers  

indien gewenst of speciale ri�en  

verzorgen. 

 

Kortom tal van bezigheden welke geheel door een enthousiaste groep vrijwilligers 

worden gedaan, vrouwen zowel als mannen welke tezamen een prach%g  resultaat 

neerze�en. 
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Om de toekomst in te kunnen blijven vullen is er steeds aanwas van nieuwe  

vrijwilligers nodig. Kennisoverdracht  vanuit die periode 1900-1950, hoe geleefd en 

gewerkt werd evenals mensen met  vaardigheden op alle gebied blijven nodig 

Is Uw interesse misschien gewekt of wilt U meer informa%e over vrijwilliger zijn bij 

het Boerenbondsmuseum . Wij zijn gaarne bereid om U nader te informeren. 

• Antoon Vermeer. Telefoon  06 - 302 560 05 

• Gerard Claassen Telefoon.  06 - 214 228 22 
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KENNISMAKING MET MANON VAN DEN BROEK.            

Geestelijk adviseur afdeling Meierijstad. 

Interview door: Angelie van de Crommert 

 

Manon wil zich op deze plek 

graag voorstellen aan de leden 

van ZLTO Meierijstad.  

Ze is werkzaam als pastoraal 

werkster in de parochie  H. Oda 

van Sint Oedenrode met nadruk 

op het gezinswerk en jongeren-

pastoraat.  

 

Vanuit haar professie wil ze zich 

verbinden met de leden van  

Meierijstad, zoals ze deze rol  

voorheen heeA vervuld voor  

afdeling Dommelland.  

Naast haar studie theologie is ze tevens afgestudeerd aan de Universiteit  

Wageningen in de tuinbouwplantenteelt. Dit verklaart haar bijzondere interesse voor 

de landbouw. Ze hoopt vanuit deze beide rollen de sector te bemoedigen: dat er  

“Zicht is op verbetering; zicht op dat het allemaal goed komt”. 

 

Manon wil op diverse manieren aanspreekbaar en inzetbaar zijn voor de leden van 

Meierijstad. Haar bereikbaarheid posi%oneert zich naast het sociale werk van de 

ZLTO. Als lid kun je Manon rechtstreeks  benaderen of leden van de sociale agrarische 

commissie (SAC) leggen het contact.  

Manon kan gevraagd worden om het gesprek aan te gaan over zaken die in het leven 

een belangrijke rol spelen: bedrijfsbeëindiging- of opvolging, echtscheiding, ziekte of 

financiële problema%ek. Dit gesprek kan onderbouwd worden vanuit je christelijke 

waarden, maar ook als dit minder of geen betekenis voor je heeA.  

Of als leden behoeAe hebben aan een gesprek waar “vertrouwen - meer dan zakelijk 

- menselijkheid” kernwaarden moeten zijn.  
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Waardoor bepaalde zaken inzichtelijker kunnen worden en 

oplossingen, die je vaak zelf al aanraakt, duidelijk worden.  

 

Als ZLTO Meierijstad aan de beurt is voor de organisa%e van 

de Oogstdankgaveviering dan zal Manon hier graag met  

medewerking van ZLTO-leden een rol in spelen.  Als laatste 

spreekt ze hoopvolle woorden voor de sector uit: “Ik hoop 

dat de bedrijfstak weer het respect krijgt dat ze verdient. 

Maar ook dat de sector weer respect voor zichzelf krijgt”.  

Ze heeA de overtuiging dat een agrariër zich in zijn/haar 

grondhouding onderscheidt van alle andere sectoren,  

doordat agrariërs aEankelijk zijn van hun omgeving. “Toon dat je extreem verbon-

den bent met je omgeving en de mensen die er wonen. Deze vruchtbare en posi%eve 

houding zal respect oproepen.” 

 

Manon is bereikbaar via mail mvdbroek@heiligeodaparochie.nl  

Of telefonisch via 06 - 330 507 94  

Patroonheilige H. Oda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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FABRIEK MAGNIFIQUE  - ART EN FOOD FESTIVAL 
10 - 11 - 12 JULI 2020 
Door: Hans Rijkers 

Fabriek Magnifique is een tweejaarlijks groots opgezet gra�s toegankelijk art en 

foodfes�val dat vanaf het Julianapark tot aan de CHV Noordkade wordt gehouden.  

 

Een fes%val van, voor en door mensen uit Meierijstad en wijde omgeving, dat  

mensen met elkaar in contact brengt. Dat verrast en verleidt, amateurs naast  

professionele ar%esten op het podium zet, bedrijven de kans geeA zich van een  

bijzondere en crea%eve kant te laten zien en de verbinding met food voorop zet.  

 

Het fes%val staat dit jaar in het teken van Amore  

oAewel de liefde.  

Ook ZLTO de Meierij hee1 Fabriek Magnifique de liefde 

verklaart, om bezoekers het hof te maken, zodat liefde wederzijds wordt. We hebben 

een prach%ge agrarische sector, waarop je wel verliefd moet worden, als mensen zich 

er voor open stellen. Wat we gaan doen, laten we nog even in het midden. Feit is 

wel, dat we u als  

agrarisch ondernemer nodig hebben om uw sector te promoten. Zeg nou zelf, wie 

kan een aantrekkelijke en stoere ondernemer of onderneemster nou weerstaan. U 

kunt een oproep verwachten via Farm Date om u aan te melden als vrijwilliger. En 

schroom niet en zeg: Ja ik wil……….. 
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ZLTO makelaars/taxateurs  
 

• Taxa%e nodig? 

• Verkoop / aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop / aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en  

mogelijkheden met Uw loca%e? 

• Advisering pachtzaken en onteigeningszaken? 

 

Wij hebben als ZLTO vastgoed alle deskundigheid voor U in 

huis. 

 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:  

 

Jos van den Heuvel   06 – 53 39 76 30  

of een collega via ons kantoor  073 – 217 35 80  

 

www.zltovastgoed.nl  
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EEN NIEUWE START 

 VOOR BEDRIJFSBEËINDIGERS  

   DINSDAG 10 EN 31 MAART 2020 
Door: Yvonne Daandels secretaris ZLTO De Meierij 

Doelgroep 

ZLTO-leden, echtparen en alleenstaanden, die overwegen om met hun bedrijf te 

stoppen of het besluit tot stoppen al genomen hebben en die op zoek zijn naar een 

nieuwe, passende plek op de arbeidsmarkt. 

Loca�e 

ZLTO, Agri-Food Plaza, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE Den Bosch. 
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Achtergrond 

Stoppen met het eigen agrarisch bedrijf is een beslissing die voor alle direct  

betrokkenen in het gezin gepaard gaat met emo%es en veel onzekerheid over de 

toekomst. Er komt heel veel kijken bij de a[ouw van het bedrijf. Stoppen kan het 

gevolg zijn van leeAijd, geen opvolger, gezondheidsklachten, slechte financieel-

economische vooruitzichten of gewoon de behoeAe aan een andere levensinvulling. 

Voor een steeds groter aantal stoppers is de pensioengerech%gde leeAijd nog ver 

weg. Zij staan voor de uitdaging om een bij hen passende baan te zoeken en via een 

andere weg een inkomen te verdienen. 

Programma 

De eerste dag gaat vooral over de sociaal-emo%onele aspecten die samenhangen 

met de besluitvorming over het beëindigen van het bedrijf. Afscheid nemen van het 

bedrijf gaat voor iedereen gepaard met een proces van rouwverwerking. Op deze 

eerste dag zal ook aandacht zijn voor de persoonlijke kwaliteiten. 
 

De tweede dag is gericht op het zoeken naar een nieuwe levensbestemming en zo 

mogelijk een baan op de arbeidsmarkt. Centraal staat het ontdekken van de  

talenten en kwaliteiten door de deelnemers zelf. Op basis daarvan volgen  

prak%sche oefeningen.  

Deze cursus is onderdeel van een project ‘Nieuw toekomstperspec.ef voor  

agrariërs, van werk naar werk’. Voor ZLTO-leden zijn aan deze cursus geen kosten 

verbonden. 

Voor aanmelden of meer informa�e kunt u terecht  

 bij de sociaal medewerkers van de ZLTO 

 

 

 

 

  Meld u snel aan 

Willem Leys     Adri van der Plas 

(0)6 295 20 242     (0)6 212 124 47  

sociaal@zlto.nl     adri.van.de.plas@zlto.nl 
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AGENDA 

10 maart Een nieuwe start voor bedrijfsbeëindigers (blz. 15 - 16) 

 

24 maart Algemene jaarvergadering ZLTO De Meierij ( blz 23) 

  Gebroeders van Gennip. Rijakkerweg 4. Aanvang 20.00 uur 

25-27-28-29 maart 

  Wisselmoord door Toneelvereniging Plankwerk   

  Sport en ontmoe%ngscentrum ‘t Span in Keldonk 20.00 uur. 

   

31 maart  Finale avond kaarten ZLTO dorpscommissie Keldonk en  

  Vrouwen van nu Keldonk. Wie wordt seizoen kampioen? 

31 maart Een nieuwe start voor bedrijfsbeëindigers (blz. 15 - 16) 

10-11-12 juli Fabriek Magnifique Meierijstad (blz. 13) 

 

 

IN MEMORIAM 

periode oktober tot half februari 

 

Ṫ Dhr. P.W. Verbruggen  Erp 

Ṫ Dhr. J.T.A. Aarts   St. Oedenrode 

Ṫ Dhr. G.J. Donkers   St. Oedenrode 

Ṫ Dhr. M.A. Verhagen  Schijndel 

Ṫ Dhr. J.A.M. van der Vleuten  Veghel 

Ṫ Dhr. D.J. Hulsen   St. Oedenrode 
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NIEUWJAARSRECEPTIE OUD DOMMELLAND 
Door: Lex Huijbers 

Op 21 januari hebben we, in oud Dommelland, onze tradi�onele Nieuwjaars 

recep�e gehouden.  Dit doen we al�jd op een bedrijf van een van onze leden.  

Dit jaar was dit op de loca�e van de werktuigen coöpera�e in Breugel.  

Bij de inloop beginnen we natuurlijk met koffie en een koek. Vervolgens zijn we, de 

kou trotserend, naar buiten gegaan om de machines te bekijken.  

De meeste aandacht 

daarbij ging uit naar 

onze nieuwe 4m brede 

schijfeg. Deze machine 

is vooral te gebruiken 

voor het onderwerken 

van een zwaar  

vanggewas.  

Daarbij kijken we in de 

toekomst, na het  

verbod op het  

doodspuiten met  

Round-up. Bij enkele leden gingen de ogen open, over hoeveel we te bieden hebben 

en hoe dichtbij de werktuigen coöpera%e van hun bedrijf ligt.  

Eenmaal weer binnen nog even opwarmen aan een warme bak koffie en vervolgens 

aan iets frissers.  Op het scherm hebben we nog eens door onze nieuwe website 

gelopen. Niet enkel de machines, maar ook de statuten en het regelement om aan 

te geven hoe gemakkelijk het is om deze werktuigen te gebruiken. Je moet het zien 

als een verlengstuk van je bedrijf, zodat je zelf die investeringen niet hoeA te doen.   

De rest van de avond was het een gezellig samenzijn. Allerlei onderwerpen komen 

dan aan bod, zowel vanuit de ZLTO als over de werktuigencoöpera%e. 

Afsluitend was de conclusie dat het niet alleen een gezellige avond was, maar zeker 

ook meer geleerd hebt dan in de bank voor de televisie.  
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DE 1STE REÜNIE  NA 123 JAAR  
Door: dorpscommissie Schijndel 

Op donderdag 13 februari organiseerde de dorpscommissie afd. Schijndel van de 

ZLTO de Meierij een heuse reünie. 

Zoals bij een ieder bekend is, zijn in 2019, 3 ZLTO afdelingen gefuseerd tot ZLTO 

afdeling De Meierij. Een belangrijke wens vanuit de fusie was om te trachten het 

sociale aspect van de afdelingen te waarborgen. Een dorpscommissie zou hierbij 

een goed instrument zijn.  

Daarom is er in Schijndel een “dorp commissie” opgestart met daarin 2  

commissieleden namelijk Johan Jennissen en Anton van den Broek.  De 1ste ac%viteit 

is geworden het organiseren van een reünie van de voormalige ZLTO afd Schijndel.  

Immers de afdeling Schijndel is na 122 jaar gestopt. 
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Alle leden die lid waren vanaf 1997 of nog steeds lid zijn waren welkom deze dag. De 

dag werd verdeeld in een middag- en avond gedeelte. De ingrediënten voor de  

reünie waren gelijk. Elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een  

drankje. Het middag gedeelte bracht 44 personen naar beugelbaan “de Weidonk”. 

De middag begon om 11 uur met  koffie en gebak. 

De gemiddelde leeAijd van de bezoekers lag rond de 

79 jaar . Waarbij het elkaar weer terugzien weer tal 

van oude herinneringen  opleverde . Na een  

uitgebreid stamppot buffet had de heemkundekring 

Schijndel de taak om de  gasten wakker te houden, wat 

ze zeer goed af ging. Vanuit de heemkundekring en 

s%ch%ng “Brabantse Boerderij” was de oproep geko-

men om oude foto’s te gaan zoeken van boerderijen en 

hun bewoners, omdat ze bezig zijn met een boek van 

oude boerderijen uit Schijndel. 

Daarna werd de middag vervolgd met voor ieder een vrije keuze om te kaarten, 

buurten of te beugelen. Rond 16 uur werd de middag afgesloten door Anton en het 

verzoek van de deelnemers was om dit in 2021 te herhalen. 

Het avond programma bracht ruim 50 deelnemers naar “de Weidonk”.  

De gemiddelde leeAijd bij deze groep  lag op 49 jaar. Dit was vooral te danken aan 

een aantal jonge bedrijfsopvolgers. Na koffie en koek werd ook hier volop gebuurt 

met elkaar. Maar op enige moment werd de zaal s%l i.v.m. de aanwezigheid van  

Willem de Verrekesboer. Deze one-night tonproater vertelde over zijn vliegreis en 

verblijf in Benidorm. Deze succesvolle act werd gevolgd door een uitgebreid tapas-

buffet. Daarna werd er nog gestreden in de 

beugelcompe%%e.  

Rond 1 uur werd de avond afgesloten met  

eenzelfde reac%e als in de middag. “tot  

volgend jaar want het is goed bevallen”.   

Bedankt namens dorpscommissie Schijndel 

Johan en Anton 
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WISSELMOORD  

25 - 27 - 27 - 29 MAART 

Sport en ontmoe�ngscentrum ‘t Span, Kampweg 2 in Keldonk 

Kaarten reserveren € 8,- voorverkoop - € 10,- aan de kassa 

Bij Hans Rijkers 06 573 175 53 of plankwerk@hans-rijkers.nl  

E-mail adressen 
Door: Yvonne Daandels 

Binnenkort wordt u, of 

misschien bent u al 

aangesloten op het  

glasvezelnetwerk met een 

nieuwe internetprovider.  

Hierdoor wijzigt uw  

E-mail adres.  

Ook om andere redenen 

kan dit gewijzigd zijn. 

Als dat het geval is, geef 

dat dan aan mij door: 

Yvonne Daandels 

zltodemeierij@zlto.nl  
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ALGEMENE JAARVERGADERING  

  ZLTO AFDELING DE MEIERIJ 2020 

Door: Yvonne Daandels secretaris ZLTO De Meierij 

 

Graag nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van ZLTO afdeling 

De Meierij op dinsdag avond 24 maart. 

 

Datum:  24 maart 2020 

Loca.e: Van Gennip, Rijtvenweg 5, 5491 PJ  St. Oedenrode 

Tijd:  19.45 ontvangst met koffie - 20.00 uur aanvang vergadering 

 

Agenda 

• Opening door afdelingsvoor-

zi�er Gerard van Zutphen 

• Presenta%e door Peter van 

Gennip over zijn bedrijf 

• Toelich%ng s%kstof problema%ek door ZLTO hoofdbestuurder Janus 

Scheepers 

Pauze  

• Vaststelling jaarverslag + notulen jaarvergadering 2019 

• Financieel verslag 2019 door Wilco Verbruggen  

 (kascontrole uitgevoerd door Jolanda van Hoof en Johan Jennissen) 

• AAredend, Jean Paul van der Aa en S%jn Voets , herkiesbaar S%jn Voets 

• Rondvraag  

• Afscheid Jean Paul van der Aa als bestuurslid ZLTO De Meierij 

• Afslui%ng 

 

Graag tot 24 maart 

Bestuur ZLTO afdeling De Meierij   
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Bestuur ZLTO De Meierij 
 

Gerard v. Zutphen voorzi�er      06 - 22491507  

Ronald Verhoeven vice voorzi�er - water Aa en Maas   06 - 51761735  

Yvonne Daandels secretaris                      zltodemeierij@zlto.nl 

Marcel Aarts  bestuurslid water de Dommel   06 - 15541157         

Jean - Paul v.d.  Aa bestuurslid ruimtelijke ordening   06 - 22393206  

Lex Huijbers  bestuurslid water de Dommel   06 - 50732155  

Paul Schots  bestuurslid water - ruimtelijke ordening - milieu 06 - 83713535 

Wilco Verbruggen bestuurslid projecten - Penningmeester  06 - 51399995  

S�jn Voets  bestuurslid ruimtelijke ordening   06 - 57416484  

Sandra de Wit  bestuurslid public rela%ons   06 - 20112875  

Marlies v.d. Zanden bestuurslid     06 - 15408147  

  

Contactpersonen dorpscommissies 

Boerdonk   Ria Vilier    ria@vilier.com   0492 - 463041 

Eerde   Carolien v.d. Ven   cape@home.nl                   0413 - 341052 

Erp   Antonet Delissen   a.delissen@hotmail.com   06 - 28355936   

Keldonk  Hans Rijkers   zltokeldonk@hans-rijkers.nl  06 - 57317553 

Veghel – Mariaheide Gijs Kemps   gkemps@ziggo.nl                0413 - 343071 

Zijtaart   Karel Bekkers   k.bekkers@hetnet.nl          06 - 34031262  

Schijndel  Anton v.d. Broek   antonvandenbroek@hetnet.nl  06 - 53949798  

Dommelland                     Ad Donkers            a.adonkersderks@gmail.com  06 - 10353981  

 


