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OPEN DAG 120-JARIG BESTAAN FRANSEN GERRITS 

Fransen Gerrits bestaat in juni 

120 jaar en daar zijn wij trots op! 

Onder het genot van een hapje en 

drankje willen wij dit graag met u 

vieren. 

Speciaal voor onze klanten organise-

ren wij op zaterdag 24 juni een be-

sloten open dag bij onze fabriek in 

Erp. Zij ontvangen hiervoor persoon-

lijk een uitnodiging. 

 

Op zondag 25 juni organiseren wij een vergelijkbare open dag voor 

onze medewerkers, buurtbewoners, de inwoners van Erp en alle 

andere belangstellenden. Tussen 14.00 – 18.00 uur staan de deu-

ren van onze fabriek aan de Brugstraat 13 in Erp voor u en alle an-

dere belangstellenden open voor een kijkje in de keuken. Deze 

open dag is voor iedereen toegankelijk. Ook aan de kinderen wordt 

gedacht! 
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VOORWOORD 

 

Alweer een nieuw ledenblad van Aa 

tot Zlto. Waar in Den Haag al veel te 

lang word gekrakeeld over een te 

vormen coalitie akkoord is er in Mei-

erijstad al lang een zogeheten mijl-

palen document gepresenteerd.  

Dit is een document op hoofdlijnen,  

punten en komma’s worden geplaatst in 

het werk, zoals ze dat in de bouwwereld 

zo mooi noemen. Ook zijn er al de eer-

ste contacten geweest met het  College.  

Dit geeft ons een goed gevoel, we hebben het idee gekregen dat er 

op basis van feiten beslissingen genomen gaan worden. Er zijn al 

een paar beslissingen genomen op basis van ratio en niet op emo-

tie wat te prijzen is. 

Wat betreft de ratio daar kunnen ze  in Den Haag nog veel van le-

ren. De onzekerheden die er in de verschillende sectoren aanwezig 

zijn, zijn bijna niet menselijk meer. En dat terwijl heel de wereld 

onze kennis, kunde en producten enorm weet te waarderen op ba-

sis van de kwaliteiten die wij maken.  

Het is te hopen en te verwachten dat met het mee regeren van het 

CDA er meer naar de feiten geluisterd wordt. Niet alleen geluisterd 

maar ook dat er als zodanig gehandeld gaat worden. Ook is het be-

langrijk dat  in het nieuw te maken beleid voor de komende jaren 

het voortschrijdend inzicht over de bodem meegenomen gaat wor-

den. En dat uitholling van de bodem een halt wordt toegeroepen. 

Tijdens het schrijven van dit verhaal is het klimaat (weer) enorm 

veranderd lijkt wel, waar we vorig jaar om deze tijd aan het graven 



waren om onze akkers niet te laten verzuipen draaien nu op veel 

plaatsen de regeninstallaties overuren. Ik zelf denk dat dat ge-

woon toeval is. Volgend jaar is het beslist weer anders. Dat 

maakt ons vak zo mooi, het is 

altijd anticiperen op situaties 

die er op die plek en op dat 

moment zijn. Landbouw laat 

zich namelijk niet vangen in 

absolute getallen of rekenmo-

dellen. Ik denk zelf wel eens 

dat het woord klimaatveran-

dering wel eens wordt verwis-

seld met het weer.  

Met het schrijven van dit voorwoord is er een ontmoeting ge-

weest met senior leden en ex bedrijfsleden. Er waren meer als 60 

mensen bijeengekomen die gezamenlijk een mooie dag hebben 

beleefd. Mooi om bij aankomst te zien dat deze mensen nog zo 

begaan zijn met de agrarische bezigheden van onze leden. Ook 

delen deze oudere leden de mooie en minder mooie dingen uit 

het agrarische leven. De eer van deze dag gaat uit naar Gerard 

Claasen, Ad van de Heijden, Antoon van de Steen en Ad Vissers 

die deze dag hebben georganiseerd. Wat overigens zeer goed is 

geregeld.  

Je ziet dat er bij tekorten aan goede producten de prijzen zich 

snel kunnen herstellen. Verder rest mij nog te zeggen dat we met 

zijn allen ambassadeurs zijn van onze bedrijven en producten.  

Waar mogelijk vertel en laat de mensen zien en horen wat we 

doen en wat we kunnen zodat onze producten en verhalen als 

waarheden worden gezien en gehoord. Een mooie zomer ge-

wenst.  

Gerard van Zutphen voorzitter ZLTO Afdeling Veghel 
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agrarisch gebied werkzaam zijn, uitnodigen om een aantal bedrij-

ven van onze leden te bezoeken om tekst en uitleg te geven over 

de dingen die beleidsmatig wel goed gaan , maar vooral de dingen 

die niet goed gaan. 

Aan de hand van praktijk voorbeelden willen we inzicht geven in de 

problematiek en samen zoeken naar praktische oplossingen. We 

willen deze middag ergens in september organiseren en heeft nu 

nog de werknaam ‘toer de boer’. 

Als jullie nog tips hebben of problemen die je aan de kaak wilt stel-

len, laat het ons weten dan kunnen we dat nog meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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Toch is er wel degelijk iets veranderd, we hebben een ander ge-

meentebestuur, andere mensen waaronder ook nieuwe ambtena-

ren. En met deze gemeentebestuurders moeten wij als agrariërs de 

komende jaren verder. Verder bouwen aan de toekomst van onze 

bedrijven, en dan denk ik aan :                                

Milieuvergunningen, Bouwvergunningen, Bestemmingsplannen, 

Mestverwerking, Fijnstof, Geurhinder, Glasvezel in het buitenge-

bied, Huisvesting arbeidsmigranten, Vrijkomende agrarische be-

bouwing, Faunabeleid, Handhaving, en nog veel meer. Allemaal za-

ken waarvoor we de ‘Gemeente’ nodig hebben. 

Wij als ZLTO, proberen in overleg met de gemeente om over al de-

ze zaken onze standpunten duidelijk te maken en goede afspraken 

te maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat het gemeentebe-

stuur en de ambtenaren goed op de hoogte zijn van wat er zich af-

speelt in de landbouw anno 2017. 

Omdat op 

het grondge-

bied van 

Meierijstad 

de ZLTO af-

delingen 

Veghel,  

Schijndel en 

Dommelland 

actief zijn, en wij van mening zijn dat we naar de gemeente toe 

met één gezamenlijk standpunt moeten komen, hebben de drie af-

delingen regelmatig contact als het gemeentelijke zaken betreft. 

Namens de afdeling Veghel , Schijndel en Dommelland willen we 

het gemeentebestuur van Meierijstad en de ambtenaren die op 

KONINKLIJKE ONDERSCHEI-

DING VOOR MARI VAN AS-
SELDONK  

 

Mari van Asseldonk uit Zijtaart 

is benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje-Nassau en kreeg uit 

handen van waarnemend bur-

gemeester Fränzel  een lintje 

opgespeld. 

 

M.J.C. (Mari) van Asseldonk 

(1951), Zijtaart  

 

 
Van 1996 – tot heden: penning-
meester/bestuurslid Ruitersport 
Zijtaart en penningmeester Stich-
ting Ruitersport Zijtaart  
Decorandus is binnen Ruitersport Zijtaart sinds 1996 bestuurslid 
en na een aantal jaar heeft hij het penningmeesterschap op zich 
genomen.  
 
Bij de Stichting Ruitersport Zijtaart is decorandus vanaf de op-
richting in 1997 penningmeester. Ook bij grote evenementen als 
de Brabantse Kampioenschapen in 2008 en 2015 was hij hoofd 
financiën en voerde hij het volledige financiële beheer van deze 
grootse kampioenschappen. 
 
Van 1984 tot 1996: secretaris Lambertusparochie Zijtaart en van 
2009 tot heden vrijwilliger en bestuurslid bij de Franciscusparo-
chie 
 
Decorandus was van 1984 tot 1996 secretaris binnen de Lamber-
tusparochie Zijtaart. Vervolgens vanaf 2009 lid van de stuurgroep 
die de fusie van de negen Veghelse parochies voorbereidde en 
vanaf 2013 lid van het bestuur van de Franciscusparochie. 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEI-

DING VOOR RIA VILIER  
 

Ons oud bestuurslid Ria Vilier 

heeft uit handen van waarnemend 

Burgemeester Fränzel een lintje 

opgespeld gekregen voor al haar 

inspanningen binnen het vereni-

gingsleven van Boerdonk, de Zon-

nebloem maar ook voor haar ver-

diensten binnen de Zlto .   

Ze heeft de onderscheiding dubbel 

en dwars verdiend en we mogen 

haar dan ook van harte feliciteren. 

 

M.W.G.P. (Ria) Vilier-Swartjes 

(1959), Boerdonk 
 
 
 

Van 1997 – tot heden: lid diverse werkgroepen van Sint Servati-
usparochie Boerdonk. Decoranda is betrokken (geweest) bij onder 
andere de volgende werkgroepen: werkgroep Eerste H. Commu-
nie, de liturgiegroep,  werkgroep kinder- en gezinsvieringen, de 
pastoraatsgroep en de werkgroep Woord- en Communievieringen 
voor. Zij houdt zich bezig met het in elkaar zetten van verschillen-
de jaarlijkse vieringen, is verantwoordelijk voor de lectorenlijst, 
betrokken bij de redactie van het parochieblad en verzorgt de in-
vulling van de planning van de koren en ze was de grote stimula-
tor rondom de jongerengroep M25. 
 
2003 – 2014: Bestuurslid Dorpsraad Boerdonk 
De Dorpsraad Boerdonk is opgericht in 1995 en heeft als doel het 
behartigen van alle zaken die op Boerdonk betrekking hebben. De-
coranda is in 2003 bestuurslid geworden van Dorpsraad Boerdonk. 
Vanaf september 2006 heeft ze (tot 2014) de rol van secretaris 
vervuld 
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Sightseeing ‘MEIERIJSTAD’ 

We zijn verhuisd, met z’n alle wonen we sinds 1 januari 

2017 in Meierijstad. 

Merken we daar veel van? …… Nee, niet echt. 

De postbode komt nog gewoon de post brengen, de bakker het 

brood, de inseminator komt langs, net als de veearts ,  het voer 

lossen, geoogst product ophalen,…. gewoon net als eerst. 
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ZLTO makelaars/

taxateurs  
• Taxatie nodig? 

• Verkoop/aankoop bedrijf/woonhuis? 

• Verkoop/aankoop landbouwgrond? 

• Advisering over bestemmingsplan en mogelijkheden 

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, mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of een  

collega via ons kantoor, telefoonnummer 073 – 217 35 80  

 

www.zltovastgoed.nl  
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Van 2008 – 2016: bestuurslid ZLTO Veghel 
De primaire taak van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
(NCB) is het behartigen van belangen van de boerenstand. Deco-
randa is van 2008 tot 2016 een van de drijvende krachten binnen 
het ZLTO bestuur afdeling Veghel geweest. Zij heeft invulling ge-
geven aan de portefeuilles PR en communicatie en was de trekker 
van de redactie van het ledenblad. Ook heeft zijn de portefeuille 
maatschappij onder haar hoede gehad. 
 
Van 2010 – tot heden: secretaris (2010-2013) en vrijwilliger bij 
RKSV Boerdonk 
Gedurende drie jaar secretaris van de club maar ook nu nog een 
zeer betrokken vrijwilliger die zich bezig houdt met verschillende 
hand- en spandiensten, het organiseren van kaartavonden, de 
kerstbingo en de verenigingsbarbecue. 
 
Van 2014 – tot heden: voorzitter Zonnebloem Erp-Keldonk-
Boerdonk 
Decoranda is voorzitter van de Zonnebloem en houdt zich bezig 
met het besturen van de vereniging. Daarnaast heeft zij zitting in 
diverse commissies en is ze zoveel mogelijk aanwezig bij activitei-
ten voor de gasten, vertegenwoordigt ze de vereniging en zorgt ze 
dat ze deskundig blijft. 
 
Overige verdiensten: 
• 1990 – 2002: bestuurslid KVO (1991-2002 voorzitter). 
• Vrijwilliger bij D'n Hazenpot (het dorpshuis). 
• Sinds de oprichting van het Bibliotheekpunt in Boerdonk is 

decoranda hier vrijwilliger. 
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ASBEST SANEREN 
 

Leuker kunnen we het niet maken , wel eenvoudiger  
 

 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Maar los daarvan zijn 

er meer redenen om asbest nu al te saneren, bijvoorbeeld ter 

voorkoming van gedoe bij schade door storm, hagel of brand. 

Het saneren van asbestdaken met eventuele vervanging van 

het dak vraagt echter een fikse investering en veel geregel. 

Dat komt omdat er verschillende bedrijven betrokken zijn die 

allemaal een deel van de werkzaamheden uitvoeren. ZLTO 

kan u helpen om dat makkelijker te maken. 

  

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Samen met aannemersbedrijf Peter Peters BV uit Schaijk hebben wij 
in Noordoost-Brabant en Zuid-Gelderland de collectieve aanpak op-
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aanliggenden hadden geen grote moeite met de waterberging.  Het 

is een opgave voortgekomen door de uitbreiding van het industrie-

terrein Bemmel 4 deze is veel groter dan de doelstelling maar met 

nog een evt. uitbreiding is het al klaar. De waterhouderij is een 

nieuw idee dat volgens mij en velen door het waterschap en ge-

meente is goedgekeurd omdat het nieuw is en wat publiciteit geeft.  

Het is een bak van 6 Ha met een bodem van 30 cm leem. Het zand 

is naar de buitenrand geschoven. Er komt gemiddeld 30 cm water 

in wat resulteert in 25000 m³. Als het water weer naar de Leigraaf 

mag bij droogte is dat voor 6 uur water. In mijn bezwaar had ik 

berekend dat dit water bij een maal per jaar ledigen 1,- euro per 

liter kost. Het waterschap kwam in de berekening op € 125000,- 

jaarkosten is € 5,- per liter. Water uit de kraan kost 0,60 euro per 

m³. Wanneer is het te duur voor het bestuur van het water-

schap??? 

In de bezwaren werd ook gezegd dat het gebied helemaal niet 

droog is en de waterbak op de verkeerde plek ligt, dit word ook 

niet ontkend maar deze grond is nu eenmaal aangekocht. Het is 

vanaf de N 279 niet te zien. Antwoord op het bezwaar was dat deze 

bak een opzet is als groeimodel voor locaties waar waterbehoeften 

groter zijn dan in de Blauwe Poort.????? 

 

Op 10 Februari 2017 heeft het algemeen bestuur van Waterschap 

Aa en Maas het Projectplan 'Blauwe Poort Laarbeek de onderdelen 

waterberging en waterhouderij vastgesteld en word met de uitvoe-

ring begonnen, beroep hadden we nog een keer in kunnen dienen 

maar de uitvoering hadden we niet kunnen vertragen. 

Laten we hopen dat met de verdere plannen in dit gebied wel naar 

de kosten gekeken word en rendement belangrijker word dan pu-

bliciteit. 

 

Marti Thijssen 
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BLAUWE POORT—WATERHOUDERIJ ???? 

Sinds 2014 zijn  de Gemeente Laarbeek en het waterschap Aa en 

Maas in samenwerking met belanghebbenden in het gebied aan de 

slag gegaan om een waterproject op te zetten om zo de gemeente 

te profileren als Waterpoort van de peel. De gemeente en het Wa-

terschap hadden meerdere doelen, waterberging was de belang-

rijkste maar ook recreatie verbeteren, beek en landschapsherstel 

en de aanleg van  ecologische verbindingszones waren wensen. 

 

Geld kwam van de Gemeente, Waterschap en de Provincie Noord-

Brabant. Een bureau werd ingeschakeld en maakte een plan voor 

de waterberging, er werd een klankbordgroep opgericht met de be-

trokken partijen, ZLTO Laarbeek was er ook in vertegenwoordigt. 

Afdeling Veghel bewust niet het kan later tegen je gebruikt worden. 

Er word ook geacht dat je na afloop het plan draagt, en de informa-

tie kom je toch wel aan. 

 

Er werd ongeveer 20 Ha grond gekocht en er konden echte plannen 

gemaakt worden. De aangekochte grond had niet de perfecte lig-

ging maar andere gronden werden niet aangekocht. Het plan dat 

gemaakt werd omvatte 6 Ha waterberging van 25000 M3 

d.m.v. slootjes met 

grasland er tussen en 6 

Ha waterhouderij dit is 

een nieuw idee om wa-

ter in een natte periode 

in een bak van 25000 

M3 te pompen en deze 

later in een droge peri-

ode weer in de Leigraaf 

te laten lopen. De 

klankbordgroep en 
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gezet die u veel voordelen biedt. 
 
• U krijgt een vrijblijvende offerte, op maat voor uw bedrijf 
• 1 aanspreekpunt bij de aannemer gedurende het hele proces 
• De aannemer stuurt alle betrokken bedrijven aan 
• ZLTO kijkt over de schouder mee 
• Welke werkzaamheden kunnen we voor u uitvoeren? 
• Asbestinventarisatie 
• Asbestsanering 
• Renovatie dak 
• Het vervangen van asbestvrije daken 
 
Heeft u ook nog andere wensen? Dan kunnen we daarover afspra-
ken maken.  
 
Aanspraak maken op subsidie? 

 
Wist u dat ook in 2017 aanspraak gemaakt kan worden op de subsi-
dieregeling verwijdering asbestdaken bij RVO?  
U ontvangt dan € 4,50 per verwijderde m2 asbestdak 
 
De belangrijkste voorwaarden zijn: 
• Minimaal 35 m2 saneren 
• Voor alle eigenaren van een asbestdak 
• Max € 25.000 euro 
• OP=OP 
• Aanvragen ná sanering 
 
 

 
Meer informatie: www.zlto.nl/asbest 

 
ZLTO werkt voor asbestsanering samen 
met: 
Henk Jans van bouwbedrijf Peter Peters BV 
Meer informatie: www.petersbouw.nl 

Neem voor meer informa-
tie over de voorwaarden 
contact 
met ons op!  
 
Martine Dellevoet  
martine.dellevoet@zlto.nl 
06 21 21 24 07 
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AFSCHEID VOORZITTER ZLTO DORPSCOMMISSIE ZIJTAART 

 
Jan van Boxmeer heeft zich al 42 jaar 

ingespannen voor eerst de NCB en la-

ter de ZLTO , hierin heeft Jan al de 

functies bij het afdelingsbestuur van 

NCB Zijtaart en ook bij de dorpscom-

missie Zijtaart van ZLTO Veghel wel 

bekleed.  

 
In 2000 heeft Jan voor zijn verdiensten al 
de gouden NCB speld in ontvangst mogen 
nemen . Nu bij zijn afscheid van de dorps-
commissie Zijtaart hadden we voor hem 
voor alle inzet die Jan in al die jaren heeft 
gepleegd ook nog naast het nieuwe origi-
nele Meierijsstadspel een Boeltje van kera-
miek. 
 

 
Opvolger Jan 

 
Wij danken Jan harte-
lijk voor bewezen 
diensten en hopen dat 
hij nog vele jaren 
trouw lid mag blijven 
van onze vereniging. 
 
Als opvolger heeft Eric 

van Zutphen zich be-
schikbaar gesteld om 
stokje over te ne-
men.   
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Na afloop van deze excursie zijn degenen die dat wilde nog meege-

gaan naar “De Vriendschap” waar we op een zonnig terras nog een 

paar consumpties hebben genoten. ZLTO afdeling Veghel kijkt te-

rug op een mooie dag en bedankt graag de organisatie van deze 

dag Gerard Claasen, Ad van de Heijden, Antoon van de Steen en 

Ad Vissers . 

AGENDA 

• 26 juni Excursie 19.00 uur ZLTO en VVN Kel-

donk 

• 26 september start maandelijkse kaartavonden 2017—2018 

ZLTO en VVN Keldonk 
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AFVAL INZAMELING 
 

Samen met de ZLTO af-

deling Boekel Venhorst 

zijn we afgelopen winter 

een nieuw collectief aan-

gegaan voor de inzame-

ling van restafval. 

 

We hebben hiervoor goede 
afspraken kunnen maken 
met een betrouwbare par-
tij . Mocht u net zoals een 
aantal van uw collega ondernemers in onze afdeling interesse heb-
ben en of meer informatie hierover willen dan kunt u contact met 
ons opnemen via: zltoveghel@zlto.nl 
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VERNIEUWDE WEBSITE NU WEER VOLOP IN BEDRIJF 

De website van onze afdeling is momenteel weer actueel en 

ziet er weer zeer verfrissend uit.   

De uitstraling van de site is geheel aangepast en ook de indeling is 

wel wat veranderd. Via de email nieuwsbrief krijgt u ook direct dui-

delijk de nieuwste agenda en nieuws items van uw afdeling in 

beeld.   

U kunt ons bereiken via de nieuwe algehele website van Zlto  

www.zlto.nl  maar onze afdeling Zlto Veghel is ook rechtstreeks te 

bereiken onder www.zlto.nl/veghel   of via de oude link 

www.zltoveghel.nl . 

Wij blijven u via deze site maar ook via de facebookpagina van zlt-

oveghel informeren over het wel en wee in onze afdeling.  U kunt 

onze facebook pagina zltoveghel dus ook liken zodat u ook daar 

op de hoogte wil blijven.  

Mocht u ideeën, leuke foto’s of andere aanvullingen hebben voor de 

website of facebook pagina dan horen wij het graag van u.  

Ook voor het promoten van uw bedrijf kunt u ons benaderen, zodat 

wij u extra in de schijnwerpers kunnen plaatsen.  

 

Maak jouw nieuwsbrief zelf op maat 
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Na de middag werden 

we ontvangen in de ex-

cursieruimte bij Gebr 

v.d. Berk in st. Oedenro-

de. Daar kregen we 

eerst een korte uitleg en daarna een dia vertoning over hun bedrijf 

en het bijbehorende werk gedurende de vier seizoenen van het 

jaar.   

Het bedrijf omvat  500 ha grond op 3 locaties (een in St Oedenrode 

en twee in Duitsland waar vooral rododendrons worden opge-

kweekt).  

 

In Nederland worden allerlei bomen opgekweekt tot diverse grootte 

en diverse vormen. Vooral voor gemeentes en projectontwikkelaars 

maar ook particulieren in het betere segment, denk aan aanleg van 

lanen en beplanting van pleinen en aanleg parken. Voor geleverde 

bomen wordt indien gewenst ook voorbereidende grondbewerking , 

nazorg en soms drie jarige garantie geleverd.  

Het bedrijf levert bomen en heesters in 22 landen van Europa o.a. 

ook veel in Spanje en Rusland Er is 100 man personeel in dienst 

waaronder ook kantoorpersoneel  en ver-

tegenwoordigers welke ook de Spaanse 

en Russische of Poolse taal spreken en 

ook offertes in die taal kunnen leveren. 

Ook staan er een groot aantal zgn. kuip 

planten welke verhuurd worden voor aan-

kleding van beurzen, tentoonstellingen of 

feestzalen. De uitleg die we kregen was 

zeer duidelijk en er was volop gelegen-

heid om vragen te stellen. 
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SENIOREN LEDEN ZLTO VEGHEL OP STAP 

Tijd om eens een keer een uitstapje te organiseren voor on-

ze ex bedrijfsleden en andere 65 plussers moet het bestuur 

van ZLTO afdeling Veghel gedacht hebben. 

Iets wat met beide handen werd aangegrepen op de vergadering 

met de diverse dorpscommissies, van waaruit een werkgroep is ge-

formeerd. En afgelopen donderdag 8 juni was het zover.  

Om 10 uur werden we gastvrij ontvangen bij Toon en Maria v.d. 

Wiel met koffie en cake of peperkoek. Maria gaf na het woord van 

welkom van onze afdelingsvoorzitter uitleg over haar uit de hand 

gegroeide hobby. 37 jaar geleden was ze begonnen met de aanleg 

van de vijvers en het verzamelen van planten. Door de jaren is de 

tuin verfraaid met vele creatieve hoekjes met bloemen, rotspartijen 

en allerlei vlechtwerk om te kunnen zitten. Bijzonder om dit alle-

maal te mogen bezichtigen. 

De lunch in Restaurant de Vriend-

schap was zeer goed verzorgd, met 

lekkere soepen en volop broodjes, 

beleg en bijbehorende dranken. 
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Heb je al gezien dat je zelf kan kiezen over welke sectoren 

en thema’s jij nieuws van ZLTO wilt ontvangen? 

Vul op onze website via MijnZLTO zelf jouw voorkeuren in. Scrol 
helemaal naar beneden in het scherm en klik op ‘Wijzig mijn inte-
resses’. Hier kan je behalve thema’s en sectoren ook de ZLTO-
afdelingen aanvinken die je wilt volgen. 
Als je weer terug bent in het scherm van MijnZLTO, kan je in de 
rechterkolom aangeven of je de nieuwsbrief dagelijks of wekelijks 
wilt ontvangen. 
 
Inloggen op MijnZLTO 

Afgelopen winter hebben alle leden van ZLTO een e-mail 
met inloggegevens ontvangen om op MijnZLTO te kunnen inloggen. 
Na de eerste keer inloggen kan je aangeven dat je ingelogd wilt 
blijven. Dan zie je bij het bezoeken van ZLTO.nl steeds jouw per-
soonlijke pagina. Mocht je het wachtwoord vergeten zijn, dan kan 
je dit met één druk op de knop weer opvragen. 
Nog vragen? Bel dan de ZLTO Informatielijn via (073) 2173333. 
 

E-MAIL !!!!!!  

Nog altijd hebben we van een aantal van onze leden geen of een 

foutief mail adres.  

U mist hierdoor wellicht interessante informatie voor u, dit zou jam-

mer zijn. Natuurlijk kunt u ook altijd kijken op onze website voor de 

laatste info www.zlto.nl/veghel  , maar hier geldt ook dat specifieke 

informatie voor een bepaalde groep leden hier niet altijd te vinden 

is.  

Dus heeft u de laatste maanden geen mailtjes van Zlto Veghel  ont-

vangen en u heeft hier wel behoefte aan , stuur dan een berichtje 

naar zltoveghel@zlto.nl zodat wij u weer up to date kunnen maken.  
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IN MEMORIAM 

 

Erp 

♦ A. van Houtum 

♦ Th. van Lankvelt 

Veghel  

♦ J. Hulsen 
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Daarnaast zal ook Joep Geren van EG pro-
jecten, die kantoorruimte huurt bij Bongers 
Constructie Erp vertellen over zijn bedrijf 
met dak en wandbekleding. Wat zijn de mo-
gelijkheden en hoe ontwerp je dat. Hij zal u 
meenemen in de wereld van het AutoCAD 
tekenen . 

 

Kortom we slaan 2 vliegen in een klap. 

 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel willen wij u verzoeken zich 
aan te melden bij Hans Rijkers voorkeur per mail, 
j.h.a.a.rijkers@agroweb.nl of (06 – 573 175 53) zodat we een idee 
hebben van wat we kunnen verwachten deze avond. 

 

Samenvattend:  Maandag 26 juni  

   19.00 uur Bussele 1 te Erp 

   Voor wie wil fietsen: Vertrek om 18.30             

                                bij ‘t Span 

   Aanmelden bij Hans voor 20 juni 

 

Graag tot dan namens, 
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EXCURSIE  - UITNODIGING VOOR 

ZLTO DORPSCOMMISSIE KELDONK  

VROUWEN VAN NU KELDONK 

 

 

Wij hebben “zo denken wij” een interessante excursie georgani-
seerd, in onze nabije omgeving. Want waarom zou je ver weg 
gaan, als Keldonkse ondernemers u ook veel en boeiend kunnen 
vertellen over hun bedrijf. Hoe is het bedrijf ontstaan, en wat wordt 
er allemaal gemaakt, en mag u ook zomaar binnenlopen voor een 
bestelling ? 

 

We zijn van harte welkom bij Bongers Constructie te Erp. Bongers 
Constructie te Erp is een modern bedrijf op het gebied van ontwer-
pen, knippen, lassen en zagen van metaal. 

Dit bedrijf wat zijn oorsprong kende in de Morgenstraat in Keldonk 
maar inmiddels alweer vele jaren constructief aan het metaal werkt 
op de Bussele 1 te Erp.  

 

U wordt hier om 19.00 uur opgewacht door Huub Bongers, die u 
maar al te graag wil vertellen over zijn passie voor metaal. Laat u 
verrassen. 
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BOER ON TOUR – Keldonk 

Het is een beetje traditie aan het worden, dat de ZLTO dorpscom-

missie Keldonk “Boer on Tour organiseert . Zo was de tour van af-

gelopen zondag 28 mei er weer een om in te lijsten. 

Het was een prachtige tour, zonovergoten en tropische tempera-

turen, welke om 9 van start ging voor de vroege vogels in de paro-

chiekerk De Heilige Antonius van Padua te Keldonk.  

De tour leidde 

ons vervolgens 

naar Verhoeven 

gewasverzor-

ging in Erp. 

Daar stond de 

koffie en cake al 

op ons te wach-

ten. Jan Verhoe-

ven gaf een uit-

gebreide presentatie over de geschiedenis van het bedrijf tot de 

situatie nu. Een geschiedenis met goede en slechte tijden, maar 

altijd kijkend naar de toekomst.  Proberen zo duurzaam mogelijk te 

ontwikkelen, en daarbij nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaan.  

 

Technisch is er heel 

veel mogelijk tegen-

woordig, alleen is 

alles nog niet prak-

tijkrijp, waardoor je 

er nog niet altijd 

functioneel mee kan 

werken.  
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Een boeiende presentatie, die ook voor de aanwe-

zige boeren een ander licht op de zaak liet schij-

nen, in de complexe materie waar je als akkerbou-

wer mee te maken hebt in de dagelijkse praktijk. 

Natuurlijk volgde in kleinere groepjes nog een 

rondleiding over het bedrijf, waar alles nog eens 

goed besproken kon worden en uitgelegd door 

Marcel en Jan Verhoeven of het aanwezig perso-

neel. Na familie Verhoeven te hebben bedankt 

voor de gastvrijheid op dit hippe bedrijf, was het 

tijd voor nog wat hippers.  

Jazeker het was hippiemarkt in Keldonk, en daar konden we niet 

zomaar aan voorbij fietsen. En al was de hippiemarkt toch vooral 

een paradijs voor de dames, ook de boeren lieten zich verwonderen 

op deze bijzondere markt. Of ze zich ook iets hebben laten aan-

smeren is me niet bekend, maar gesmeerd zijn ze ‘m wel, want de 

BBQ stond te wachten bij André en Hanny van der Heijden.  

Ook hier was alles tot in de puntjes verzorgd, en kon ieder genieten 

van een lekker zelf gebakken hapje en koel sissend drankje. Om 

dan vervolgens lekker de 

keuvelen over het wel en 

wee, van het boerenleven 

en  niet te vergeten de nieu-

we fietsbrug die er in Kel-

donk zou moeten komen 

liggen. Je kan de reacties 

hierover vast wel raden.  En 

wie dacht dat er verder niets 

meer op het programma 

stond, kwam bedrogen uit. 
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Oorkonde 50 jaar lid 

Gerard van Berlo was 50 jaar lid van de voorheen NCB en nu ZLTO 

organisatie en afdeling. Een heugelijk feit, wat de ZLTO niet zo-

maar voorbij wilde laten gaan. Frans Kuijpers voorzitter van de 

dorpscommissie Keldonk verraste Gerard dan ook compleet, door 

hem naar voren te roepen om vervolgens de loftrompet af te ste-

ken voor hem en zijn vrouw Marie-josé. Namens de commissie 

kreeg hij een mooie ZLTO brievenstandaard en van ZLTO afdeling 

Veghel een officiële oorkonde. 

ZLTO Dorpscommissie Keldonk kan terugkijken op een prachtige 

dag. Een woord van dank is dan ook wel op zijn plaats voor ieder-

een die zijn steentje hieraan heeft bijdragen. 


