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De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet 

Door Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO afdeling Veghel 

 

Waarschijnlijk is dit de laatste keer dat het 

Aa tot Zlto boekje uitkomt als afd Veghel. 

Mooi zou het zijn als over ongeveer 2  

maanden dit boekje de Meierij gaat heten.  

 

Wij als bestuur hopen dat medio maart  

%jdens de ledenraadpleging de leden voor 

het fusie voorstel gaan stemmen om zo als 

de afdeling Meierij door te kunnen, samen  

Schijndel, Dommelland en Veghel.  

Belangrijkste reden om samen te gaan is om samen als één afdeling een  

gesprekspartner te zijn met de gemeente Meierijstad.  

De raadsleden hebben al meerdere malen een rondgang gemaakt door Meierijstad 

en zodoende veel kennis en kunde over het buitengebied van onze mooie gemeente 

opgedaan. Belangrijk is dat wij als ondernemers in de groene ruimte onze kennis en 

kunde met de raadsleden van onze gemeente delen. Waar mogelijk hebben we als 

bestuur per jaar meerdere malen overleg over de verschillende thema’s die er in het 

buitengebied en onder onze leden spelen. Het gaat van Vab, teeltondersteunende 

maatregelen, energie in de verschillende vormen, criminaliteit en lee-aarheid in het 

buitengebied.  

Op landelijk niveau  speelt er ook een hoop. Een Pvdd die het prima vindt dat er 

beelden gemaakt worden, veelal ongevraagd en gemanipuleerd. Esther Ouwehand 

die het oké vindt dat er ingebroken wordt in stallen en daarvoor haar animal right 

vrienden openlijk bedankt. Verder hoor ik bij Eva Jinek, Rob Je�en vertellen dat 

mensen in Amsterdam minder oud worden als in de omgeving waar hij is opge-

groeid. Hij komt toch uit Uden???? Dit plaatsje ligt toch midden in het veedichte 

gebied van Nederland. Zijn par%jgenote Annemarie Spierings van D66 is toch die 

mevrouw die onmogelijke opgaves van agrarisch Brabant verlangt.  



Trouwens mooi om dit van Rob Je�en te horen maar dit wisten wij natuurlijk  

allang.  

Food is ook meer als hot, het moet veilig en voedzaam zijn. Het is nog nooit zo 

veilig geweest als op dit moment zeker als het uit Nederland komt. Vooral de  

linkse kant van het electoraat is hier op een obsessieve manier druk mee. Maar 

dit zijn ook de stromingen binnen het poli%eke electoraat die vinden dat so8 

drugs en xtc pillen maar gelegaliseerd moeten worden. Volgens mij is daar een 

woord voor, Moraalridders. We hebben 20 maart as. de 

kans om onze poli%eke kleur te laten zien voor de pro-

vinciale verkiezingen. Laat je boerenhart en  

boerenstem gelden, ga stemmen. Je mag als 18-jarige 

en ouder 2 volmachten hebben. Gebruik waar kan deze 

mogelijkheid.  
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AGENDA 

• 26 februari:  Kaartavond ZLTO dorpscommissie & Vrouwen van Nu 

   Keldonk 

• 19  Maart:  Fusie/ Jaarvergadering Zlto Veghel 

• 26 maart:   Kaartavond ZLTO dorpscommissie & Vrouwen van Nu 

   Keldonk 

• 16 april  Keezen in Keldonk met de Vrouwen van Nu 

 

 

OVERLEDEN LEDEN 

Antoon Rijkers  Keldonk 

Theo Beijers    Boerdonk / Erp 

 

OPEN DAG 
door Sandra de Wit 

Op zondag 14 april 2019 van 11 tot 17 uur is er een gezamenlijke open dag bij 

Marcel en Lia Hanenberg (Morschehoef 19A) en Familie vd Crommert (Kraanmeer 

15). 

Een mooie gelegenheid om aan het publiek en collega’s te laten zien wat er op 

deze bedrijven moet gebeuren om een mooi product op tafel te krijgen.  

Bij familie vd Crommert kunnen de mensen zien hoe er voor de koeien gezorgd 

wordt. Ook de kaasmakerij is open, en de koeien zullen tegen de middag voor het 

eerst de wei in gaan. 

Bij familie Hanenberg kan iedereen beleven hoe de champignons groeien en wat 

er allemaal voor nodig is om de kastanjechampignons uiteindelijk te kunnen  

plukken. 

Wellicht doen we nog een beroep op u, om mee te helpen %jdens de open dag. 

Hopelijk zijn er genoeg collega’s die een paar uurtjes in kunnen springen om er 

een mooie dag van te maken.  

Tot dan! 
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Jaarverslag 2018 

door Wilco Verbruggen 

. 

Leden en bestuurszaken  

Op 1 januari 2018 hadden we 288 leden, waarvan 122 bedrijfsleden,  

66 medeverantwoordelijke leden, 80 ex bedrijfsleden, 14 sympathisanten en  

6 agribusiness leden.  In de loop van 2018 melden zich 6 nieuwe leden aan,  

waarvan 4 bedrijfslid en 2 medeverantwoordelijke leden. Gestopt zijn er 13,  

waarvan 2 overleden leden.  

Op 1 januari 2019 bestond het ledenaantal uit 281 leden, waarvan: 

• 122 bedrijfsleden  

• 65 medeverantwoordelijke leden  

• 75 ex bedrijfsleden  

• 13 sympathisanten  

• 6 agribusiness leden  

 

Het bestuur van ZLTO Afdeling Veghel  

Tijdens de algemene jaarvergadering van 26 februari waren a8redend en  

herkiesbaar : Jean-Paul van der Aa en Gerard van Zutphen . Zij zijn beide  

herkozen.  

• Gerard van Zutphen voorzi�er en portefeuillehouder Maatschappij. 

• Mar% Thijssen  vice Voorzi�er /portefeuillehouder Omgeving en  

Ontwikkeling. 

• Mirjam Goedkoop  portefeuillehouder Maatschappij. 

• Wilco Verbruggen  penningmeester - secretaris en portefeuillehouder  

ontwikkeling.  
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• Jean-Paul van der Aa portefeuillehouder Omgeving en Ontwikkeling  

• Sandra de Wit portefeuillehouder Maatschappij  

De overige portefeuillehouders buiten het bestuur zijn:  

• Marc van Duijnhoven (pluimvee)  

• Lia Verhagen van de Crommert: “Met de klas de boer op”  

 

Dorpscommissies  

De dorpscommissies zijn als volgt opgebouwd:  

Boerdonk  

• Harrie Jaspers voorzi�er  

• Eric van de Doelen secretaris / penningmeester  

• Ria Vilier  
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Eerde  

• Ad van de Meerakker voorzi�er/ penningmeester  

• Carolien van de Ven secretaris  

 

Erp  

• Gerard Claassen voorzi�er / penningmeester  

• Antonet Delissen secretaris  

• Marc van der Aa  

• Mies Verhoeven  

• Carla Oppers  

 

Keldonk  

• Frans Kuijpers (voorzi�er)  

• Hans Rijkers (secretaris)  

• André van de Heijden ( penningmeester)  

• Ad Ketelaars  

 

Veghel - Mariaheide  

• Gerard van de Oever voorzi�er  

• Gijs Kemps secretaris / penningmeester  

• Mieke van de Tillart  

• Marc van Duijnhoven  

 

Zijtaart  

• Eric van Zutphen voorzi�er  

• Karel Bekkers secretaris / penningmeester  

• Ad van de Heijden  
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Gebruik braakliggende gronden industrieterrein  

Doordat de gemeente Veghel vele gronden in bezit hee8 voor woningbouw dan wel 

industrie die voorlopig nog niet in gebruik zijn als zodanig hebben we een gedeelte 

van deze gronden samen met het IVN en de bijenhouders vereniging in gebruik  

gekregen. Deze gronden zijn ingezaaid als grasland met eromheen een bloemrijke 

akkerrand. De percelen zijn verdeeld en daarna verloot onder onze leden.  

Totaal hebben we afgelopen jaar op de Dubbelen, Doornhoek en industrieterrein 

Duin in Schijndel de beschikking gehad over ongeveer 20 ha .  

 

Collec1ef inzameling restafval 

Voor het inzamelen van het restafval hebben we momenteel samen met afdeling 

Boekel-Venhorst als collec%ef een contract met de firma van Kaathoven uit Sint  

Oedenrode.  

 

Inzameling landbouwplas1c 

Voor de inzameling van landbouwplas%c konden de leden in onze afdeling dit jaar 

kosteloos terecht bij een 2 tal loca%es waar 1 of 2 x per jaar een container wordt 

geplaatst  

 

Glasvezel buitenaf  

Doordat een grote meerderheid in het buitengebied zich aangemeld hee8 voor een 

nieuwe glasvezel aanslui%ng zal deze in de loop van het jaar worden aangelegd.  

 

Noordkade project  

We zijn afgelopen jaar aan het brainstormen geweest om een invulling te leveren 

aan de Noordkade voor het realiseren van een agrarische trekpleister. Hierbij  

hebben we de hulp ingeschakeld van een 20 tal Avans studenten en ook zijn er  

mensen van Zlto den Bosch bij betrokken. Komend jaar zal dit verder ontwikkelt 

worden en hopelijk einde 2019 geopend zijn.  
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Fabriek Magnifique 

Om de agrarische sector op dit mooie evenement te kunnen promoten hebben we er 

dit jaar voor gekozen om dit in de vorm te gieten van “Meierijs”. We draaiden  

filmpjes van boeren en tuinders, hadden ijs om te proeven in zeer bijzondere smaken 

en konden zo het verhaal vertellen van boeren en tuinders.  

 

100 jaar Noordkade Veghel 

Op zondag 9 september zijn wij als Zlto Meierijstad ook aanwezig geweest op de 

Noordkade met "de Boerentafel van Meierijstad" Deze boerentafel stond vol met 

pure producten geproduceerd door onze eigen ondernemers . We wilden de  

bezoekers laten zien welke agrarische voedselrijkdom er is in Meierijstad.  

 

Fietstocht 

Ook hebben we op 9 september samen met afdeling Schijndel en Dommelland een 

fietstocht gehouden langs onze agrarische bedrijven. In onze afdeling waren de  

fietsers welkom bij de asperge teelt van Marc en Sandra de Wit.  

 

(Leden) bijeenkomsten waren:  

• 26 februari jaarvergadering bij Bas vd Beeten in Veghel.  

• 7 Augustus bezoek van burgemeester van Rooij i.v.m. droogteschade 

aan het bedrijf van Marcel Verhoeven.  

• 27 Juli huiskamerbijeenkomst POV.  

• 10 Oktober bijeenkomst met dorpscommissies.  

• 14 december “vooral Collegiaal”  

Gemeentelijke en andere zaken waar we afgelopen jaar ons mee bezig hebben 

gehouden.  

• Fusie overleg met afdelingen Veghel, Dommelland en Schijndel omtrent nieu-

we gemeente Meierijstad.  

• Bestuurlijk overleg met Burgemeester en Wethouders  
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• Diverse klankbordgroepen (vitaal buitengebied) vanuit gemeente Meierijstad.  

• Overleg omtrent ontkoppelen EHS gronden door gemeente Meierijstad.  

• Beheersplan Meierijstad (IVOR en IBOR)  

• Verkeersoplossingen voor doorgaande wegen door en rondom Erp  

• N279  

• Overleg met POM (plaPorm ondernemend Meierijstad)  

• Bufferboeren project rondom het waterwingebied Veghel van Brabant Water.  

• Overleg met Rabobank Uden Veghel  

Er ontvingen afgelopen jaar 7 leden een oorkonde: 

50 jaar lid    60 jaar lid 

G.A.M. van den Oever Veghel   H.J. van Asseldonk Boerdonk  

J.A.M. van der Vleuten Veghel   J. van de Ven Boerdonk 

T.P.M. Beijers Boerdonk  

M.P.G.J. van Berlo Keldonk 

C. van Lankvelt Zijtaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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OORKONDE VOOR MARTIEN VAN BERLO 

Door Hans Rijkers ZLTO dorpscommissie Keldonk 

Ze werden volledig om de tuin geleid door hun 3 dochters. In de veronderstelling 

onderweg te zijn met de dochters en kleinkinderen rich1ng theater de Blauwe Kei, 

belande Mar1en en Jo van Berlo toch in een heel ander spektakel.  

De ZLTO dorpscommissie Keldonk had ze voor 18 december uitgenodigd via een  

omweg, omdat Mar%en afgelopen jaar 50 jaar lid was van de voormalige NCB en de 

huidige ZLTO. En dat is toch wel een reden om hier even bij s%l te staan. Nou ja, Frans 

Kuijpers onze voorzi�er ging er even voor zi�en, maar dat was niet zonder reden. Hij 

had maar liefst 4 pagina’s tekst voor hem. Een complete levensloop over zijn doen en 

laten. Waar de rode draad is in Mar%en zijn leven was toch wel het uitzoeken van 

bepaalde zaken zoals stambomen, geschiedenis etc., had de voorzi�er veel  

onderzoek moeten doen voor zijn woordje.  

Na een toespraak van een half 

uur was het dan eindelijk  

zover. Frans overhandigde  

Mar%en een mooie ZLTO  

brievenstandaard namens de 

dorpscommissie Keldonk en Jo 

kreeg een lekker  

kerstbrood, om %jdens de  

feestdagen met zijn allen nog 

lekker na te genieten.  

Tot slot was het woord aan de 

voorzi�er van ZLTO afdeling 

Veghel Gerard van Zutphen. Hij kon door de mooie toespraak van Frans, zich er  

makkelijk vanaf maken met een heel kort woordje en meteen overgaan tot het  

overhandigen van de oorkonde die hij namens de ZLTO organisa%e mocht uitreiken. 

De vele leden die speciaal voor Mar%en en Jo naar ’t Span waren gekomen  

feliciteerde hun beide en genoten samen nog lekker na van dit speciale moment. 
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 ONDERNEMER IN NOOD?  

Hee" u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig?  

Hee8 u een levensvatbare onderneming maar zit het even tegen of wilt u stoppen 

met uw onderneming. Doe de anonieme doelgroep scan en kijk of u in aanmerking 

komt voor hulp!  

hAps://www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad.html  

Vragen ?  mail naar zelfstandigen@meierijstad.nl  
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BOERENDROOM 

Door Wilco Verbruggen 

 

“De boerendroom” dat is de werk1tel van ons project waarmee we de primaire 

sector een gezicht willen geven op de inmiddels uitgegroeide “Noordkade” in Veg-

hel .   

We zijn momenteel bezig om met een project groep de ideeën uit 

te werken en vorm te geven.  Dit is een zeer inspirerend en  

uitdagend traject waar s%ekem de nodige uren in gaan zi�en.  

Van verschillende kanten krijgen we ook al complimenten en  

ondertussen zijn er gelukkig  ook al  financiële middelen  toegezegd 

door Zlto Den Bosch. 

We gaan nu dan ook een fase in waaruit zal moeten blijken of de ideeën die we  

hebben ook haalbaar zijn.  Mocht het allemaal zo lopen zoals wij het wensen dan zal 

het niet alleen voor Meierijstad een extra publiekstrekker zijn maar ook voor een 

groot deel van Brabant/Nederland.  

De geplaatste schetsen geven al een eerste idee weer omtrent de rich%ng die wij 

denken. Dit gaat met name over de kringlopen die in de agrarische sector  

plaatsvinden en hoe wij die willen verwerken in de diverse etages van de NPF toren 

op de Noordkade. 

Hopelijk kunnen we u in de toekomst verwelkomen in onze eigen “Boerendroom”  
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INTEGRALE STALLEN TOUR' VOOR MELK- EN VARKENSHOUDERS 
 

Integrale stallen zijn stal- en houderijsystemen waarbij verschillende duurzaamheidsken-

merken in onderlinge samenhang zijn verbeterd ten opzichte van regulier.  

Vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en bodem zijn van steeds 

groter belang in de houderijstalsystemen. Het is niet meer voldoende om alleen te 

kijken naar ammoniak, geur en/of fijnstof emissies. Ook vanuit het klimaatakkoord 

wordt verwacht dat ook de veehouderij bij gaat dragen aan de reduc%e van  

broeikasgassen. 

Oplossing 

Nieuwe stalconcepten kunnen een oplossing zijn voor deze vraagstukken. Deze 

nieuwe stalconcepten worden integrale stallen genoemd. Integrale stallen zijn stal- 

en houderijsystemen waarbij verschillende duurzaamheidskenmerken in onderlinge 

samenhang zijn verbeterd ten opzichte van regulier. Daarnaast speelt ook de econo-

mische haalbaarheid een rol. Voor de melkveehouderij wordt op dinsdag 12 maart 

en voor de varkenshouderij op woensdag 13 maart, een tour langs integrale stalsys-

temen georganiseerd. We verwachten om 10.00 uur te starten op het eerste bedrijf 

en om 16.00 uur klaar te zijn op het laatste bedrijf. 

Inspiratie 

De tour voor de melkveehouders gaat op 12 maart langs 4 bedrijven waarbij de 

deelnemers samen inspira%e en inzicht opdoen in de vele vraagstukken die bij inte-

grale stalconcepten spelen. Bezocht worden een bedrijf met mono-vergis%ng en 

mestverwaarding, een stal die gericht is op dierwelzijn, een vrijloopstal met hout-

snippers en als laatste een bedrijf dat zich bezighoudt met duurzame energie en 

mestverwaarding. De bedrijven bevinden zich in de buurt van Tilburg. 

Varkenshouders gaan op woensdag 13 maart een kijkje nemen bij twee  

verschillende bedrijven. Een van de bedrijven hee8 in de stal zo veel mogelijk  

integrale elementen meegenomen, zoals warmtewinning en mestverwerking. Ook 

gaat de tour langs bij stallenbouwer Vereijken Hooijer waarbij ingegaan wordt op 

dierenwelzijn en op%male looplijnen. Verder wordt ook nog de Zero stal toegelicht. 

De Zero stal stree8 naar zero-emissie en energieneutraliteit. De bedrijven zijn  

gelegen in Oost Brabant in de omgeving van Deurne. 
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19 MAART FUSIE / ALGEMENE JAARVERGADERING  

Loca�e: Anky Educa1on Center Bolst 13, 5469 SC Erp 

Zaal open vanaf 19.45.  Aanvang 20.00 uur 

Op dinsdag 19 maart zal de algemene jaarvergadering plaats vinden. Hierin zal de 

voorgenomen fusie het belangrijkste agendapunt zijn. De agenda is als volgt: 

• Opening door afdelingsvoorzi�er Gerard van Zutphen 

• Presenta%e door Anky van Grunsven  

 

 

 

 

 

• Vaststelling jaarverslag + notulen jaarvergadering 2018 

• Financieel verslag 2018 door Wilco Verbruggen  

kascontrole uitgevoerd door Toon van de Acker en Rob van de Tillaer) 

• Fusie stemming ZLTO Meierijstad 

• Uitleg Boerendroom 

• Mogelijkheid tot  vragen  

• Mededelingen (uitslag fusiestemming)  

• Rondvraag  

• Afscheid van Mar% Thijssen en Mirjam Goedkoop als bestuurslid ZLTO Veghel.  

• Afslui%ng 
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ZLTO makelaars/taxateurs  

 

• Taxatie nodig? 

• Verkoop/aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop/aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en mogelijk-

heden met Uw locatie? 

• 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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E- mail  

door Wilco Verbruggen 

 

We krijgen signalen dat steeds meer providers de e-mails vanuit de Zlto afdelingen 

zien als SPAM en deze daarom tegenhouden. 

Het betre8 de volgende providers. 

  

gmail.com 

hotmail.com 

hotmail.nl 

online.nl 

hetnet.nl 

live.nl 

  

Mocht dit ook bij u het geval zijn dan kunt u deze mails opzoeken in de ongewenste 

mailbox en daarbij de emails van Zlto als vertrouwd accepteren.   

Mocht u toch nog geen mails ontvangen of uw mailadres is gewijzigd dan kunt u dit 

doorgeven aan Zltoveghel@zlto.nl  

 

 

Verder proberen we ook zoveel 

mogelijk informa%e via de website 

te delen. U krijgt wekelijks een 

nieuwsbrief per mail van de Zlto 

waarin onderaan de  

afdelingsberichten en agenda  

vermeld staat.  
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EEN NIEUWE START……………..IETS VOOR JOU ? 

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. 

Loca1e 

ZLTO, Agri-Food Plaza te Den Bosch, Onderwijsboulevard 225. 

Achtergrond 

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

directbetrokkenen 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 lee8ijd, geen opvolger, gezondheidsklachten, slechte  

financieel-economische vooruitzichten of gewoon de behoe8e aan een  

andere levensinvulling. Voor een steeds groter aantal stoppers is de  

pensioengerech%gde lee8ijd 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 pro-

ces van rouwverwerking. Op deze 

eerste dag zal ook aandacht zijn voor 

de persoonlijke competen%es.  

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 talen-

ten en kwaliteiten door de  deelnemers zelf. Op basis daarvan volgen prak%sche 

oefeningen. 
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Bestuur ZLTO afdeling Veghel 
 

VoorziAer + Maatschappij en omgeving 

Gerard van Zutphen      06 - 22491507  

 

Secretaris. - penningmeester - website                        

Wilco Verbruggen zltoveghel@zlto.nl      0413 - 211342  

        

Ontwikkeling - Paddenstoelen 

Jean - Paul van der Aa      0413 - 212883 

 

Vice  voorziAer -Omgeving - Water - Rundveehouderij 

Mar% Thijssen       06 - 11102646  

 

PR en communica1e - Maatschappij   

Mirjam Goedkoop       06 - 25011641 

Sandra de Wit       0413 - 364176 

 

 

Secretariaat dorpscommissies 

Boerdonk     Keldonk 

Ria Vilier   0492 - 463041 Hans Rijkers  06 - 57317553 

Eerde     Veghel – Mariaheide 

Carolien van de Ven 0413 - 341052 Gijs Kemps  0413 - 343071 

Erp     Zijtaart 

Antonet Delissen  06 - 28355936   Karel Bekkers  06 - 34031262  

 

 

Portefeuillehouders buiten het bestuur 
  

Pluimvee     Met de klas de boer op 

Mark van Duijnhoven  0413 - 364001 Lia Verhagen  0413 - 342463 


