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De balk in je eigen oog niet zien en de splinter bij een ander wel 

Door Gerard van Zutphen voorzi�er ZLTO afdeling Veghel 

 

Mooi om nu naar buiten te kijken en te zien dat na een 

koud en nat voorjaar alles er zo mooi en groen op onze 

boerderijen bij staat. Ook is het rond de boerderijen een 

drukte van belang met zwaluwen, huismussen en vele 

andere vogels. Ook reeën en andere dieren vinden hun 

weg op en rond onze bedrijven. Hoe mooi zou het zijn als 

we daar wat meer waardering voor krijgen. Al deze dieren lopen en eten van 

onze velden en wij als agrarisch Nederland vinden dit fantas!sch,  

“Natuur-inclusieve landbouw”. Jammer dat er enkele vogelsoorten zijn die het 

las!g hebben. Nu zijn er enkele ini!a!even ontstaan om  door middel van een 

stroomdraad rondom de nesten de weidevogels te beschermen. Nu blijkt uit 

ervaringen met deze stroomdraden dat 95 procent van het broedsel uitkomt.  

Werkend en levend tussen de akkers wisten wij als agrariërs natuurlijk al lang 

dat vossen en dassen een probleem zijn. Wat je gebruikt om vee in de wei te 

houden zou ook wel eens kunnen werken om dieren (vos en das) buiten een 

gebied te houden.   

Het wordt alsmaar gekker. Meetsta!ons die niet op de juiste plek staan,  

ammoniakgegevens waar het s!ksto+eleid op gemaakt is zijn weg. En wellicht 

nu toch weer gevonden!! Een Marianne Thieme die moord en brand schreeuwt 

als er geitenlammetjes van de moeder gehaald worden. In heel de  

Oostvaarderplassen discussie hebben we deze voorvechtster voor dieren niet 

gehoord. Maar als op tv een geitenboer een lammetje bij het moederdier  

weghaalt dan schreeuwt ze moord en brand. Als dan diezelfde boer er bij  

vertelt dat de overlevingskansen met 20% s!jgen als het lammetje goed  

verzorgd wordt, juist door het lammertje bij de moeder weg te halen hee3  

Marianne waarschijnlijk juist dat gedeelte niet gehoord. Het wordt ons steeds 



duidelijker, er zijn binnen de poli!ek meerdere par!jen die niet voor de 

dieren zijn maar tegen de landbouw. 

Wij  als landbouw hebben 65% minder an!bio!ca gebruikt, 20% minder 

co2 uitstoot geproduceerd. Als enige sector hebben wij de mogelijkheid 

om meer co2 vast te leggen dan dat we produceren. In discussie  

programma’s wordt eten vergeleken met auto rijden. Ik wil hierbij  

iedereen uitdagen om per persoon 100 kilometer per jaar minder auto te 

rijden. Het geld dat dan bespaard wordt zou ik dan aan eten besteden. 

Auto rijden kost € 0.30 cent per kilometer. Vermenigvuldig dat met 100 

kilometer en dat maakt dan samen  € 30,00. Als we gemiddeld 300 stukjes 

vlees eten per jaar dan mag dat zelfde stukje vlees dus € 0,10 duurder zijn. 

Stel dit stukje vlees weegt 100 gram, dan zou aan de primaire producent 

van vlees € 1,00 per kg extra betaald kunnen worden. Wanneer dat gaat 

gebeuren hebben alle wensdenkers een punt.  

Diezelfde club van mensen die het zo goed voor hebben met onze dieren 

blijken er lus!g op los te vliegen. Marianne Thieme is afgelopen jaar 35 

keer in het vliegtuig gestapt om haar geloof over heel de wereld te  

verkondigen. Ik kan het niet laten, maar een mooie naam zou kunnen zijn 

“Thieme kerosine”. Mijn boodschap aan haar zou zijn: “als je toch overal 

komt zorg er dan op zijn minst voor  dat alle dieren op de hele wereld  

minimaal op het niveau van de Nederlandse dieren leven en verzorgd  

worden”. Dan zorg je er tenminste voor dat de echte misstanden de  

wereld uit gaan. Daarnaast is er dan ook geen valse concurren!e. En als 

dat gerealiseerd is mag je van ons, de meest efficiënte landbouw en  

veeteelt sector van heel de wereld, de lat weer wat hoger leggen. Ook raar  

trouwens dat je blijkbaar de hele wereld kunt overvliegen zonder dat er 

een cent belas!ng over de brandstof wordt betaald. Als de linkse  

milieupar!jen zich daar eens druk over gaan maken. dan leg je de  

milieukosten bij de mensen die het kunnen betalen.  
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Fusie ZLTO Dommelland, Schijndel, Veghel  

Stand van zaken: Door Lia Verhagen secr. commissie ZLTO Meierijstad 

 

Uitkomst ledenvergaderingen 

aangaande  voorgenomen fusie. 

Drie afdelingen van onze ZLTO, te 

weten Veghel, Dommelland en 

Schijndel, hebben gezamenlijk de 

wens uitgesproken om te gaan 

fuseren. 

In de diverse afdelingen is !jdens de jaarvergadering dit onderwerp aan de 

orde geweest en hee3 men de leden gevraagd  hoe zij hier tegenover 

stonden hierbij is gevraagd om toezegging inzake deze poten!ële fusie 

verder uit te werken. In Veghel en Schijndel lag dit wat minder ingrijpend 

als in Dommelland, omdat hier de belangen van vier gemeenten namelijk  

St. Oedenrode, Nuenen, Son en Breugel en ook Eindhoven behar!gd  

moeten worden. Dat werd door de leden van de afdeling Dommelland  

expliciet als extra aandachtspunt  naar voren gebracht !jdens  een tweetal 

ledenraadplegingen . 

 

Voorbereiding fusie. 

Om de fusie voor te bereiden en verder vorm te geven is ervoor gekozen 

om een fusiewerkgroep in het leven te roepen. Deze fusiecommissie  

bestaat uit  afgevaardigden van alle afdelingen. De eerste  bijeenkomsten 

van deze fusiewerkgroep hebben inmiddels plaats gevonden. 

 

Mo(va(e van voorgenomen fusie. 

Een van de belangrijkste redenen om te gaan fuseren  is een efficiëntere 
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belangenbehar!ging. In hoofdzaak op gemeentelijk niveau binnen  

Meierijstad. Aangezien in januari 2017 de gemeente Veghel, Schijndel en 

St. Oedenrode gefuseerd zijn tot Meierijstad is het  belangrijk dat we ook 

als ZLTO gaan samenwerken en zodoende een geluid kunnen laten horen 

rich!ng poli!ek en andere organisa!es, verenigingen etc. Samen staan we 

sterker! En samen maken we er meer van! 

 

Op dit moment  ontstaat er soms verwarring, omdat vanuit gemeente en 

andere instan!es berichten naar een of meerdere afdelingen worden ge-

stuurd en er niet een  duidelijk gezamenlijk aanspreekpunt is. Momenteel 

werken we met een ZLTO Commissie Meierijstad, die dit probleem alvast 

moet ondervangen. 

Leden hebben ook aangegeven dat een fusie een duidelijke meerwaarde 

moet hebben en dat kan door goed rekening te blijven houden met de 

verschillende bestuursculturen. Daarbij moet  ook zeker het sociale aspect  

gehandhaafd blijven.  
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Het aantal leden zal in de toekomst gaan dalen en een fusie is 

dan van groot belang om de con!nuïteit van de vereniging te 

borgen en op een  effec!eve  manier de belangen van alle 

leden te kunnen blijven behar!gen. 

 

Ledenbestand per 18 april 2018 

 

De huidige afdelingen hebben de volgende aantallen leden 

 

Aantallen leden                      Schijndel         Dommelland         Veghel 

1. Bedrijfsleden                      40                      127                      118 

2. Medeverantwoord leden 24               78                         65 

3. Ex-bedrijfsleden                  26                        62                         80 

4. Agribusiness leden         4                           8                           6 

5. Sympathisanten                           2                        16                         14 

     Totaal                                      96                       291                      283 

 

Naam voor de nieuwe afdeling. 

Daar wordt nog over nagedacht. Uiteraard zijn ideeёn welkom! 

 

Werkwijze nieuwe afdeling en afdelingsbestuur. 

Naast een voorziKer en secretaris is het de bedoe-

ling dat er portefeuillehouders komen die alle vier 

de gemeenten vertegenwoordigen. Sectorale  

bijeenkomsten zullen worden georganiseerd vanuit 

de vakgroepen. De leden zullen zeer nauw  

betrokken worden d.m.v. werkgroepen. 

 

 

In het kort is dit de stand van zaken tot nu toe. In een volgend ledenblad 

hopen wij u meer informa!e te kunnen geven over de stand van zaken  

betreffende de nieuwe poten!ële ZLTO afdeling. 
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We are Food 2018 

Door Hidde Hoe(nk rela(ebeheerder van o.a. Dommelland en Schijndel 

 

Dat Meierijstad is opgebouwd door agrariërs dat 

hoef ik jullie niet te vertellen. De bedrijven langs 

het kanaal zijn daar inder!jd geves!gd aangezien 

het agrarische achterland alles bood wat ze nodig 

hadden. Het is al!jd fijn om te horen dat beleids-

makers dit ook weten. De citymarketeer, degene 

die de nieuwe gemeente een gezicht zal geven, 

van Meierijstad is hier goed van doordrongen. 

Zonder boeren geen Brabant, en zeker geen  

Meierijstad. 

 

Gastronomie 

In 2018 staat Brabant in het teken van het jaar van de gastronomie.  

Gemeente Meierijstad grijpt deze kans 

met twee handen aan om niet enkel de 

nieuwe gemeente op de kaart te zeKen 

maar juist ook de boeren, tuinders en 

kwekers hierin mee te nemen. Dit kunnen 

ze namelijk niet alleen.  

 

Vandaar dat de ZLTO commissie Meierijstad een groep van enthousiaste 

leden hee3 gevraagd hier invulling aan te geven. Deze groep, de We are 

Food groep, is nu één keer bij elkaar geweest om te brainstormen. Wat past 

bij ons? Kan sectorbreed gedragen worden? Versterkt de band tussen  

boeren en burgers?  
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Verbind de verschillende kerkdorpen binnen de nieuwe gemeente, en is  

bovendien gewoon erg leuk om te doen?  

Niet een gemakkelijke opgave maar één die deze club zeker aan kan.  

De eerste ideeën zijn nu geboren en worden even wat verder uitgewerkt. Ik 

ga hier nog niet teveel over vertellen maar hier gaan jullie zeker nog wat van 

horen. Uiteraard doet deze groep het niet alleen.  

De trots op onze sector dragen we immers samen en we zullen er dan ook 

samen de schouders onder moeten zeKen.  

 

Het uiteindelijke doel? Zorgen dat we, met iets wat we leuk vinden om te 

doen, kunnen regelen dat de bewoner van Meierijstad met trots naar de 

agrarische sector kijkt. Er is namelijk zoveel te beleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meedoen ? 

Schroom niet om aan de secretaris van je ZLTO afdeling aan te geven dat je 

graag mee wil helpen. Ongeacht in welke sector je ac!ef bent, of hoe groot 

je bedrijf is. De agrarische sector en We are Food maken we samen.  
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Rauwven 2  ERP - Tel. 0413 – 211536  
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Genoeg kansen en uitdagingen in Meierijstad 

Door Marc de Bie - senior accountmanager bedrijven  

 

Gemeente Meierijstad een economische speler van belang 

Mijn naam is Marc de Bie, Senior Accountmanager  

Bedrijven. Ik ben binnen de gemeente het eerste  

aanspreekpunt voor ondernemers en het bestuur om 

te zorgen dat er snel geschakeld kan worden. Ik ben 

betrokken, ken de taal van de ondernemers en weet 

wat hen beweegt. Dat gee3 wederzijds veel betere 

resultaten wat weer bijdraagt aan een sterkere lokale 

economie en samenwerking tussen overheid,  

onderwijs en bedrijfsleven.  

 

Ik heb een open mind en denk liever in ‘ja, mits …’ in plaats van ‘nee, tenzij…’ 

Ik ben uw sparringpartner en denk met u mee over het ves!gen in Meierij-

stad en ook over de groeimogelijkheden en innova!eve ontwikkelingen. 

 

Sterk bedrijfsleven met grote spelers 

Meierijstad is een jonge gemeente die staat voor bedrijvigheid,  

werkgelegenheid en innova!e. Meierijstad is, met meer dan 7.500  

ondernemingen en maar liefst 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende 

bedrijven, het mkb, en de agrarische sector een grote speler in de regionale 

economie. Bedrijven voelen zich hier op hun plek. 

De hel3 van de Brabantse foodbedrijven met een jaaromzet van meer dan 1 

miljard euro is hier geves!gd. Naast ZLTO werkt gemeente Meierijstad  

intensief samen AgrifoodCapital en het PlaUorm Onderne-mend Meierijstad 
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(POM). We zijn trots op ons uitgebreide (agrarische) bedrijfsleven en maken 

we ons sterk om dit te behouden en waar mogelijk te versterken. 

Goede werkomgeving, goede leefomgeving 

Meierijstad staat bekend om zijn ‘hard werken’  

mentaliteit. Niet voor niets is Meierijstad de bakermat 

van de vele familiebedrijven die hier uitgroeien tot  

wereldbedrijven. De ondernemersgeest in Meierijstad 

maakte kleine bedrijven groot en blij3 nieuwe bedrijven 

aantrekken. Werknemers zijn uit het juiste hout  

gesneden en zijn trots op de bedrijven waar zij werken. 

Een goede werkomgeving is pas compleet als de leefomgeving ook goed is. 

En Meierijstad hee3 het beste van twee werelden. Enerzijds zijn er de  

stedelijke voorzieningen met een sterke economische motor en veel  

werkgelegenheid. Anderzijds hee3 Meierijstad het dorpse karakter, waar 

mensen dicht bij elkaar zijn, elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Meierijstad 

is van het goeie leven én van het goeie werken. Beide krachten willen we 

koesteren. 

 

HAS Hogeschool denk mee over toekomst Meierijstad 

De gemeente Meierijstad hee3 de HAS Hogeschool  

gevraagd om een toekomstverkenning.  

De HAS Hogeschool hee3 de toekomstkansen en de 

economische ontwikkeling van Meierijstad onderzocht.  

 

Er liggen volgens het onderzoek belangrijke kansen zoals: 

• Het hergebruik van leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen 
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• Toenemend belang van vrije!jdsbesteding en hogere  

waardering voor het landelijke gebied  

• Omschakeling naar duurzame en herwinbare energie, ook uit 

reststromen. 

• Het realiseren van een sterkere verbinding tussen big data, 

high tech en agrifood voor onder meer gezond voedsel. 

• Het slimmer gebruik maken van elkaars sterke punten in de 

vorm van een digitaal plaUorm voor onder andere smart  

logisi!cs en smart farming, collec!eve afvalverwerking,  

marke!ng, kennisuitwisseling - en bundeling biedt belangrijke 

kansen.  

 

Samen sterk voor een gezonde lokale en regionale economie 

Genoeg kansen en uitdagingen dus om de economische posi!e verder te  

versterken in de toekomst. Samenwerking tussen overheid, onderwijs en be-

drijfsleven is hierbij essen!eel. Gemeente Meierijstad wil ruimte bieden aan 

economische ontwikkelingen van bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven aan-

trekken en innova!e faciliteren. We zijn al een belangrijke speler op econo-

misch gebied en willen onze posi!e nog verder verbeteren. Een sterk netwerk 

tussen ondernemers, overheid en onderwijs hoort daarbij. Meierijstad vindt 

een goede rela!e met ondernemers heel belangrijk.  

 

Indien ik u ergens mee kan helpen 

kunt u mij bereiken via: 

 

  mdebie@meierijstad.nl  

 of bel naar 0413-381811.  
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50 jaar ZLTO lidmaatschap  

Onze voorziKer Gerard van Zutphen hee3 onlangs weer 2 oorkonden voor 

het 50 jarig lidmaatschap mogen uitreiken.  

Deze keer viel de eer te beurt aan de heer van de Vleuten (links) en de heer 

van de  Oever (rechts) uit Veghel . Wij danken beide heren voor hun  

jarenlange trouw aan onze vereniging en feliciteren ze met de oorkonde. 
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Dorpscommissie Zijtaart 

Door Karel Bekkers secretaris dorpscommissie Zijtaart 

Er hebben wat  bestuurlijke wijzigingen plaatsgevonden bij ZLTO  

dorpscommissie Zijtaart.  

 VoorziKer:  Eric van Zutphen 

 Secretaris:  Karel Bekkers 

 

 

Dorpscommissie Keldonk 

Door Hans Rijkers—secretaris dorpscommissie Keldonk 

Eind september gaan we weer van start met het 17e kaartseizoen in  

samenwerking met de Vrouwen van Nu Keldonk. Begin september ontvangt 

de leden in Keldonk weer een uitnodiging met  daarop alle kaartdatums. 

Dinsdagavond  25 september worden de kaarten weer geschud.  

 

 

 

Agenda 

• 18 Juli fietstocht ZLTO dorpscommissie Erp 

• 27 Juli huiskamerbijeenkomst   

Daltonhoeve Heisteeg 9 Zijtaart 

• 1 tot 6 oktober Lourdesreis  
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Lourdes 2018 - Iets voor U ? 
 

Ook dit jaar organiseert ZLTO weer een reis naar Lourdes van: 1 tot en met 6 

oktober 2018. Samen met andere ZLTO-leden is er een mogelijkheid om  

deze reis naar Lourdes te maken. Het is niet alleen enkele dagen  

ontspanning, het is ook ontmoeten, bezinning, vieren en bemoediging.  

Er zijn vele redenen om naar Lourdes te gaan, voor jong en oud, en niet  

alleen omdat men ziek is!  
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Redenen liggen in al die situa!es waarin mensen op zoek zijn naar wat steun 

en hoop in veranderende en/of moeilijke leefomstandigheden, of vanuit 

dankbaarheid dat problemen voorbij zijn. Oudere leden vragen vaak een van 

de kinderen mee om hen op deze reis te begeleiden. 

Lourdes, een mooi gelegen Maria-bedevaartplaats in de Pyreneeën van Zuid

-Frankrijk. 

De VNB na!onale bedevaarten hee3 voor haar bedevaartreizen een gevari-

eerd programma samengesteld. Zo zijn er Nederlandstalige vieringen, wor-

den er bezienswaardigheden in het plaatsje Lourdes bezocht, en is er een 

mogelijkheid om een dagtocht te maken in de Pyreneeën. Natuurlijk is er 

ook !jd voor gezelligheid op een terras. De hotelgroep hee3 een eigen ho-

telleider die de groep begeleid en waar u met vragen terecht kunt. 

De vliegreis is van 1 t/m 6 oktober 2018. 

 

Meer informa(e of opgeven? 

ZLTO-leden kunnen informa!e aanvragen via email: sociaal@zlto.nl. De in-

forma!e wordt u dan toegestuurd. 

Voor verdere vragen kunt u terecht bij Willem Leys, Sociaal Werker bij de 

ZLTO, tel: 06-29520242 of email: willem.leys@zlto.nl. 

 

 



Van AVan AVan AVan A aaaa     tot Ztot Ztot Ztot Z LTOLTOLTOLTO     
18 

Jong talentenprogramma 2018 

Interview door Angelie van de Crommert 

Met Siebe van de Crommert en Gerard van Zutphen  

 

Dit ar�kel is interessant voor alle jonge agrarische ondernemers, die op 

zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling, buiten het eigen erf durven kijken 

en zich willen oriënteren op toekoms�g bestuurswerk…of voor (groot)

ouders die dit wel iets voor hun (klein)zoon of -, dochter lijkt. 

 

Aan tafel ziKen deze keer Gerard van Zutphen (voorziKer ZLTO Veghel) en 

Siebe van de Crommert (melkveehouder/kaasmakerij in Erp). Want de  

laatste hee3 in april j.l. in Nijkerk de opleiding “Jong talentenprogramma” 

van LTO afgerond. Gerard was bij de diploma-uitreiking aanwezig.  

Ze worden aan de tand gevoeld over deze eenjarige opleiding en de redac!e 

is benieuwd of ze andere jonge leden kunnen mo!veren om deze opleiding 

te gaan volgen. 

 

Hoe kwam je in aanraking met dit Jong talentenprogramma? 

Siebe: Riene Huijbers (riene.huijbers@zlto.nl), het aanspreekpunt voor jong 

ZLTO, hee3 me ge!pt. Na de sollicita!eprocedure mocht ik starten.  

Gerard: Ik leerde het programma via Froukje de Kouter kennen. In dit  

programma komen diverse karakters en persoonlijkheden bij elkaar die zich 

gaan  

oriënteren op bestuursfunc!es. De diversiteit is interessant en belangrijk. 

Zoals bestaande besturen ook divers zijn: Je kent elkaars verschillen en de 

redenen waarom iemand doet zoals hij/zij het doet. Door elkaars verschillen 

te accepteren, kun je goed samenwerken.  
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Wat is het beste wat je er geleerd hebt? 

Siebe: Inhoudelijk heb ik kennis gemaakt met de enorme kansen die  

Nederland hee3. En het besef dat de meeste Nederlanders heel tevreden  

zijn over de Nederlandse landbouw. Maar we moeten dit wel blijven  

verdienen. Dus niet alles blij3 al!jd hetzelfde. Het programma bestaat uit 

een leertraject en groepsopdrachten. Tijdens het leertraject kreeg je  

inhoudelijke les van een professional. Voor de groepsopdrachten ging je op 

2x2 daagse excursies in Nijkerk en RoKerdam. Ook kreeg je in  

groepsverband een opdracht van een lokale ZLTO afdeling. En er werden 

netwerkborrels georganiseerd: Dan kwam je in contact met de crème de la 

crème van het agrarische bestuurderslandschap. Zat je zomaar koffie te  

drinken met een Cees Romein! Sociaal bouw je er een groot netwerk op. Ik 

heb nieuwe en enthousiaste agrariërs leren kennen die ik al!jd kan  

raadplegen, en omgekeerd.  
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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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Gerard: Dit herken ik uit mijn bestuurswerk binnen ZLTO. Ik heb veel  

mensen leren kennen. Ik had 120 contacten in mijn telefoon toen ik begon, 

en er staan er nu 600 in. Ook andere bestuurders herkennen je bijv. op 

straat; dat is telkens een leuke ervaring. Ik ken nu ook veel meer mensen 

binnen Meijerijstad. Je leert elkaar vinden en bereiken. 

 

Wat ga je er in de toekomst mee doen? 

Siebe: (Lachend:) ”Ik ga bij de bestaande besturen de knuppel in het hoen-

derhok gooien! Nee, ik ga me oriënteren welke bestuursfunc!e bij mijn 

lee3ijd en situa!e past”. 

Gerard, hoe probeer jij (jonge) ZLTO leden te mo-veren tot bestuurswerk? 

Ik ben voortdurend op zoek naar jonge, geschikte en vooral charisma!sche 

kandidaten binnen onze afdeling. Mocht ik iemand over het hoofd zien, die 

zich hierin wel herkent, dan heb ik heel graag dat die mij belt.  

Voor de geïnteresseerden kun je kijken op:  

 hKps://www.zlto.nl/jong/talentenprogramma  

 

Hieronder alle geslaagden van het cursusjaar 2017 - 2018 
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Fabrique Magnifique 2018 

Op 6, 7 en 8 juli door Sandra de Wit 

Dit jaar willen we weer graag deelnemen aan Fabrique Magnifique om ook 

de agrarische sector op dit mooie evenement te kunnen promoten. Dit vindt 

plaats in het weekend van 6, 7 en 8 Juli in het hart van Veghel tot aan de 

Noordkade.  

We hebben er dit jaar voor gekozen om dit in de vorm te gieten van 

“Meierijs”. We draaien filmpjes van boeren en tuinders, hebben ijs om te 

proeven in zeer bijzondere smaken en kunnen zo het verhaal vertellen van 

boeren en tuinders. Als loca!e hebben we dit jaar een hele mooie plek. We 

staan dit jaar namelijk vlakbij het Julianapark, ter hoogte van het  

dierenweitje. 

Hulpkrachten gezocht. Meld je aan. 

We hopen natuurlijk dat jullie 

allemaal zoveel mogelijk mee 

kunnen helpen !  
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We streven daarbij naar blokken van 2 uur, zo kan iedereen zelf ook nog 

over het fes!valterrein lopen. Voor een goede beze\ng hebben we 8-10 

personen per blok nodig. Ook familieleden of jongeren vanaf 16 jaar mogen 

zich opgeven.  

 

Meld je aan om mee te helpen en stuur even een mail naar verwit@!scali.nl 

(Sandra de Wit) en geef hierbij ook alvast uw voorkeur !jds!p aan . 

 

Vrijdag 6 juli 2018 Zaterdag 7 juli 2018 Zondag 8 juli 2018 

19.30u – 21.30u 13.00u – 15.00u   9.00u  - 11.30u 

 15.00u – 17.00u 11.30u – 14.00u 

  17.00u – 19.00u 14.00u – 16.30u 

  19.00u – 22.00u 16.30u – 19.00u 
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Bestuur ZLTO afdeling Veghel 
 

Voorzi�er + 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  voorzi�er -Omgeving - Water - Rundveehouderij 

Mar! Thijssen       06 - 11102646  

 

PR en communica(e - Maatschappij   

Mirjam Goedkoop       06 - 25011641 

Sandra de Wit       0413 - 364176 

 

 

Secretariaat dorpscommissies 

Boerdonk     Keldonk 

Harrie Jaspers  0492 - 464634 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 


