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VOORWOORD DOOR  3 NIEUWE 

BESTUURSLEDEN. 

  

Nieuw bloed! 

 

Zoals U in de afgelopen nieuwsbrieven gewend 

bent, beginnen we de nieuwsbrief altijd met 

een voorwoord door 1 van de bestuursleden. 

Daar maken wij als nieuwe bestuursleden graag 

gebruik van. Wij stellen ons graag aan u voor 

en houden u graag op de hoogte van de 

bestuurszaken!  

 

Graag wil ik me voorstellen als nieuw bestuurslid. 

Mijn naam is Rud van Herk, 39 jaren jong, 

getrouwd en 3 kinderen. Aan de Roonsestraat in 

Haaren, heb ik samen met mijn ouders en broer een 

Recreatief Agrarisch bedrijf, Pergama LandJuweel / 

BallonAIRpoort. De activiteiten bestaan naast het 

boerenbedrijf, rose-kalveren en akkerbouw, uit de 

volgende recreatie activiteiten: Boerderij-camping, 

gethematiseerde Vakantiewoningen, Bed & Breakfast 

en Ballonvaren. Tevens ben ik als adviseur werkzaam 

bij het adviesbureau Van Dun advies. 

Binnen het bestuur van afdeling ZLTO de Leije ga ik 

me inzetten voor de onderwerpen 

met betrekking tot ruimtelijke 

ordening en jongeren. 

 

Met vriendelijke groet,  

Rud van Herk 

Tel:06-26888273 

 

 

Even 

voorstellen: 

 

Ik ben Coen Simons, melkveehouder. 

Oorspronkelijk kom ik uit Haaren, sinds 1982 hebben 
we een melkveehouderij in Vught. Samen met mijn 

vrouw Jolanda en zoon Rik, zijn we bezig ons bedrijf 
aan te passen aan de moderne tijd. 
Daarnaast werken we samen met Novafarm-Grip, om 
mensen met een verslavingsprobleem een zinvolle 
dagbesteding te geven. 
In het verleden heb ik in het 

bestuur gezeten van de NCB 
afdeling Vught, later Vught-
Cromvoirt. En ben ik actief 
geweest in de PR-commissie van 
ZLTO-de Leije. 
Nu zie ik deze bestuursfunctie als 
een leuke uitdaging. 

 
Groet,  
Coen Simons 
Tel:06-20378326 

 

 

Als 3e nieuwe bestuurslid mag ik me bij het rijtje 

aansluiten. Ik ben Miriam Witlox, 47 jaar,  

getrouwd met René en samen met onze 4 kinderen 

wonen we in de Belversestraat in Haaren waar we 

ons varkensbedrijf Witlox Fokvarkens runnen. Hier 

houdt ik me vooral bezig met de administratie, spring 

bij waar nodig en zorg dat het gezin, huis, tuin en erf 

de nodige zorg krijgt. Waarschijnlijk kent u mij al als 

Portefeuillehouder PR-Maatschappij van ZLTO de 

Leye waar ik me sinds 2009  mee bezig houdt. Een 

portefeuille die nog beter uitvoerbaar is nu de lijntjes 

met bestuursleden  korter zijn.  

april 2016 

 

Inhoud:          

 Voorwoord 

 Van de Bestuurstafel 

o Verslag Jaarvergadering 

9 maart 

o  jubilarissen 

o Keukentafelgesprek met 

politieke partij 

     Verslag Jongerenbijeenkomst 

     Oogstviering 

 Deelnemers Loeren bij de 

Boeren 2016 

 Lourdesreis 2016 

 website 

 Verhuur Partytent 

 Suggesties, ingekomen stukken 

 Bestuurssamenstelling 
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Belangrijke maatschappelijke 

projecten zitten in de pijplijn, 

we houden u op de hoogte! 

 

Hartelijke groeten, 

Miriam Witlox 

Tel: 06-20317290 

    

 

 

 

 

 

 

VERSLAG JAARVERGADERING OP LOCATIE 

Woensdag 9 maart 2016 

 

Tijdens deze jaarvergadering op locatie, waren we dit 

jaar te gast op de brandweerkazerne van de 

gemeente Haaren. Een mooie nieuwe kazerne, met 

een moderne uitstraling. Na een inleiding door Albert 

van de Wiel, kregen we uitleg  in twee groepen. We 

kregen een heel goed beeld van wat er gebeurd als 

de brandweer uitrukt, en wat ze aan materiaal bij 

zich hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna ging de jaarvergadering verder met het 

“verplichte” gedeelte. Na het goedkeuren van de 

notulen van 2015, de uitleg van het jaarverslag en de 

bevindingen van de kascontrole, werd de 

bestuursverkiezing gehouden. Met twee niet kiesbare 

personen, waarvoor drie nieuwe kandidaten 

gevonden zijn, dit door een aktieve 

vertrouwenscommissie, was de uitslag als volgt: 

Rud van Herk, 35 stemmen voor , 1 ongeldig. Miriam 

Witlox, 35 stemmen voor, 1 ongeldig, Coen Simons  

34 stemmen voor en 2 blanco stemmen. 

Hiermee krijgen we dus een bestuur van 7 personen, 

Waarmee we dus gedegen de toekomst in kunnen. 

eerstvolgende bestuursvergaderingen:   

10 mei ‘16 

14 juni ‘16 

12 juli  ‘16 

(iedere 2e dinsdag van de maand) 
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Hidde Hoetink, relatiebeheerder vanuit zlto Den 

Bosch, heeft hierna nog een korte kennismakings 

presentatie gehouden. Hierin kwam ook Agrifood 

Capital aan bod, hierover in de toekomst meer. 

 

Jan Scherders en Johan Pijnenburg, de twee 

bestuursleden die niet herkiesbaar waren, werden nu 

gehuldigd. Jan Scherders ontving de gouden speld 

van ZLTO en Johan Pijnenburg ontving de ZLTO-

sculptuur.  

Beide bedankt voor de jarenlange inzet!!!!  

 

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILARISSEN 

 

Tijdens de jaarvergadering werden ook de 

jubilarissen gehuldigd: 

40 jaar: Antoon Vermeer,  

 Frans van Rijsewijk (niet op de  foto) 

   Harrie Brekelmans 

50 jaar: Piet van Asten, 

  J.vd Sande, 

  C van Wagenberg 

  M.van Liempt 

  W. Hooijman-van Dijk  

Dhr. J van Esch uit Helvoirt werd gehuldigd  

vanwege het diamanten jubileum! 

Bedankt voor jullie trouwe jarenlange    

lidmaatschap! 

Gr.Petra van Balkom 
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EEN POLITIEKE PARTIJ AAN DE KEUKENTAFEL 

 

Is het mogelijk dat we een keer met een 
plaatselijke politieke partij op bezoek mogen 
komen?  
Die vraag werd ons gesteld door het ZLTO 
afdelingsbestuur.  
Waarom dan wel? 

We willen eens laten zien hoe het er op een bedrijf 
aan toe gaat op een moment dat er ook gemolken 

wordt of andere verzorging gebeurd. 
Bij ons was dat wel in te plannen en zo gebeurde het 
dat we drie raadsleden van Samenwerking 95 en een 
afvaardiging van het afdelingsbestuur op bezoek 
hadden.  

Peter den Ouden, Marcel Nelissen en Thijs Reijnen 
van Samenwerking en Jan Scherders en Patrick van 
den Hurk van het afdelingsbestuur. 
Na iets verteld te hebben over het gezin en het 
bedrijf hebben we met hen een rondje over het 
bedrijf gelopen. Al snel werd duidelijk dat de heren 
van Samenwerking goed op de hoogte zijn van de 

bezigheden op een boerenbedrijf.  
Via hun netwerk van familie of kennissenkring 
konden ze mee praten over technische 

ontwikkelingen maar ook over beleidzaken.  
Na de rondgang was er tijd voor de koffie. 
Er is daarna vooral gesproken over zaken die te 
maken hebben met ruimtelijke ordening.  

Met namen het belang van passende bouwblokken en 
hoe om te gaan met vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen. 
Op deze manier was het mogelijk om onze visie 
hierop duidelijk aan te geven.  
Wij hebben er een goede indruk aan over gehouden 

en zijn van mening dat de raadsleden van 
Samenwerking 95 het belang zien van goede 
ondernemers voor een groene gemeente Haaren. 
 
Sjef en Jacoliene Vermeer 

VERSLAG JONGERENBIJEENKOMST 

 “MAAK WERK VAN JE TOEKOMST!” 

Agrarisch ondernemen, vandaag en morgen 

 

EEN BEZOEK AAN TOINE BROCK CONSTRUCTIE 

– TOBROCO 

 

Op 22 februari brachten we met zo’n 45 pers. een 

bezoek aan het bedrijf van Toine Brock. Zijn bedrijf 

Tobroco, in het buitenland beter bekend als Giant, 

begon hij ooit in het hondenhok. De ouders van Toine 

hadden een varkenshouderij met vleesvarkens. Voor 

de hobby begon hij in het hondenhok met lassen, 

daarna ging hij verder in de zodenbemesters. 

Vervolgens begon Toine in 1998 met het maken van 

aanhangwagens. Toen in 2001 MKZ uitbrak was het 

crisis. Niemand kocht meer iets maar toch had Toine 

zes man in dienst. Om een andere markt op te 

zoeken ging hij in de loaders maar hier stopte hij al 

snel mee, de kosten om ze te maken waren immers 

veel te hoog. Toine bedacht een andere optie: al zijn 

geld gebruiken om loaders aan te kopen en te 

verkopen. Zonder hier 

echt diep over na te 

denken of zonder een 

businessplan te maken 

begon hij hier aan. 

 

“Ik wilde eigenlijk 

helemaal niet gaan 

studeren maar mijn 

ouders drongen aan”, 

aldus Toine Brock.  

 

Met ons bedrijf zaten 

we eigenlijk super 

illegaal in Haaren, 

vandaar dat we naar 
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Boxtel verhuisden en vervolgens terecht kwamen in 

Oisterwijk. Hier begonnen ze met het maken van een 

loader in serielijn.  

Het werd voor Toine erg belangrijk dat hij ‘slimme 

mensen’ aannam.  

In 2003 startte de internetbubbel en zag Toine de 

eerste tekens van recessie. Gelukkig was de 

melkprijs op dat moment goed. In die periode koos 

hij er voor om de gele loaders te veranderen naar 

grijs/gele loaders, een schot in de roos want de 

verkoop steeg met 15%.  

 

In 2008/2009 kocht Toine grond aan, de andere 

grond verkocht hij met 10% verlies terug aan de 

gemeente. Hij bouwde in die tijd een hal met twee 

verdiepingen, wat redelijk bijzonder is als je kijkt 

naar het gewicht van de loaders. Het was echt een 

uitdaging om zoveel kilo in een gebouw te zetten. 

Waarom Toine toch in Oisterwijk bleef? En niet 

verplaatste naar Tilburg? Toine is een dorpsmens, hij 

zou op de fiets naar de zaak kunnen en als er thuis 

iets aan de hand is, is hij er binnen no time. Voor 

hem allemaal belangrijke factoren om vooral niet 

naar Tilburg te verplaatsen.  

 

In 2009 was het echt economische crisis, hij 

probeerde in 2010 dan ook zo min mogelijk geld uit 

te geven maar dit was lastig aangezien hij met 

iemand een langdurig contract had, dit zou hij nu 

nooit meer doen.  

 

Toen in 2010 de melkprijs goed was en in 2013 de 

crisis over leek, ging iemand verhuizen en nam Toine 

het pand over waar we ontvangen werden. Waarom 

hij dit pand aankocht: hoeveel kans heb je om grond 

van de buren aan te kopen?! Als je deze kans krijgt 

moet je er niet te lang over nadenken, je kunt die 

grond maar één keer kopen. Ook kocht hij 

landbouwgrond aan naast het bedrijf die hij om wil 

zetten naar grond die gebruikt mag worden voor 

industrie. Dat dit zo’n gedoe was had hij nooit 

verwacht, hij is hier nu al een jaar mee bezig.  

De grond van de buurman is vervuild en moet 

gerecycled worden. Ook dient hij een waterbassin te 

maken om hemelwater aan te kopen.  

 

Toine kreeg de kans om in China aan de slag te 

gaan. Toen hij op een dag een sms kreeg over een 

machine die van hem leek maar niet van hem was 

werd hij Spaans benauwd. In de fabriek in China had 

één van de mensen daar één op één kopieën 

gemaakt van de sjofels van Toine. Door deze 

gebeurtenis wilde Toine eigenlijk stoppen met het 

bedrijf maar door het team ging hij door. De vraag: 

hoe kunnen wij ‘de kopie man’ verslaan? Door 

apparaten te gaan maken die niemand anders kan 

maken. Het heeft ons echt sterker gemaakt maar één 

ding werd ook duidelijk: weg uit China. Toen zijn we 

dan ook een bedrijf gestart in Hongarije, een 

lasfabriek met 70 medewerkers.  

 

Toine schakelt regelmatig met de accountant. Samen 

hebben ze een plan gemaakt, wanneer ze niet op 

schema liggen: schakelen, aanpassen!  

Op dit moment maakt Toine 34 verschillende sjofels 

met 150 man personeel. Hij maakt er nu zo’n 40-50 

per week en soms worden er 80-90 per week 

verkocht. Hij vermarkt o.a. aan Rusland, Canada en 

Amerika. Hoe het bedrijf er uit ziet over vijf jaar 

(wanneer Toine 50 wordt)? Dan moet de handel 

verdubbeld zijn. Op dat moment gaan we ook met de 

kinderen kijken of ze het over willen nemen.  
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Toine Brock: “Ik heb van mijn passie mijn 

beroep gemaakt.” 

 

Toine begon vijf jaar geleden weer op school, hij 

startte met een managementopleiding voor één dag 

in de week. Hieruit leerde hij onder andere dat het 

belangrijk is om niet veel te discussiëren en om een 

organisatiebord te maken. Op deze manier ziet hij 

wie waar verantwoordelijk voor is en spreekt hij hen 

hier op aan. Verder zijn zij daar dan verantwoordelijk 

voor en hoeft Toine niet over alles met iedereen te 

schakelen.  

 

In 2015 werd Toine winnaar van de BOV award, een 

regionale award. Ook heeft hij gepresenteerd voor de 

Willem I award. De volgende tips geeft Toine graag 

mee:  

 Zorg voor een goede communicatie  

 Ga geen te lange contracten aan  

 Borg je kwaliteit  

 Luister naar je klant  

 Leer met verschillende mensen om te gaan  

 

  

 
 
 
 
 
Tot zover……  
 

Groeten van 
 
Dennis van Balkom, Rik Janssen, Tim van Gestel, 

Sjors Vromans, Harm Leijten, Joris op het Hoog, 

Elsemieke Wolfs en Tim van Gorp. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
LOEREN BIJ DE BOEREN + OOGSTVIERING! 

 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang 
voor een 4e editie van Loeren bij de Boeren. 
Dit jaar wel een hele bijzondere editie omdat 
we het gaan  combineren met de Oogstviering 

“nieuwe stijl”.  
 
Dit jaar neemt onze afdeling de organisatie van de 
Oogstdankviering in handen. Daarbij krijgen we 
medewerking van een aantal HAS-studenten die de 
Oogstviering en Loeren bij de Boeren mee gaan 

vormgeven als projectopdracht. 
 
De datum en deelnemende bedrijven zijn 
bekend! 

 
Wanneer? Zondag 11 september 2016 
Waar? in Vught 

Wie zijn de deelnemende bedrijven? 
 Paardenhouderij Stal de Blokhoeve van 

Familie Maas 
 Melkveehouderij van Coen-Jolanda en Rick 

Simons 
 Varkenshouderij van Hanneke en Dion van de 

Corput-Maas 

 
Het belooft wat moois te worden! Zet je 11 
september 2016 alvast in je agenda? 
 
 

Miriam Witlox 

Namens werkgroep PR 
 
                        
Hebt U ook interesse om met Uw bedrijf mee te 
doen met Loeren bij de Boeren 2017? Laat het 
ons weten via zltodeleye@zlto.nl 
 

 
ZLTO-LOURDESREIS 

Van 2 t/m 7 oktober 2016 

 

Samen met andere ZLTO-leden is er een 

mogelijkheid om een reis naar Lourdes te maken. 

Niet alleen voor enkele dagen ontspanning of een 

weekje zonder zorgen. Er is meer. Het is ook 

ontmoeten, bezinnen, vieren en bemoedigen. 

Misschien bent u zelfs bekend met het 

Lourdesgevoel. Dat is het gevoel dat u krijgt wanneer 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRhLby46rMAhWBvxoKHRCGBv8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Diz53CbHTuf4&psig=AFQjCNGzYoWPYj4trmZ9C3CoaKiEuLEPWg&ust=1461707704063831
http://www.tobroco.nl/
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u in Lourdes bent geweest en nog een keer terug zou 

willen gaan. Er zijn veel redenen om naar Lourdes te 

gaan. Voor jong en oud en niet alleen omdat men 

ziek is! Redenen liggen in alle situaties waarin 

mensen op zoek zijn naar steun en hoop in 

veranderende en/of moeilijke leefomstandigheden. Of 

vanuit dankbaarheid dat problemen voorbij zijn. 

 

Interesse? Lees dan meer hierover in de 

bijlages die U ontvangen hebt  bij deze 

nieuwsbrief. 

Of informeer bij Willem Leys, Sociaal pastoraal 
werker bij ZLTO  
Tel: 0629520242 Email: willem.leys@zlto.nl 

WEBSITE 

 

 

 

We houden de 

website graag 

actueel met  

nieuwsberichten. 

Ook Uw hulp 

hebben we daarbij 

nodig: 

Hebt U iets te melden wat ook voor andere leden 

belangrijk  of leuk is om te weten? Geef het aan ons 

door dan plaatsen wij het op de website.  

  

Wist U dat U onderaan de Nieuwsbrief van 

ZLTO(hoofdkantoor) kunt zien of er nieuws uit 

afdeling-DeLeye is? Klik op de link en U komt 

bij het nieuwsbericht op de afdelingsite terecht. 

 

Check voor het laatste nieuws de afdelingssite: 

www.zltodeleye.nl  

 

VERHUUR PARTYTENT 

Hebt u een feestje of Opendag en een Partytent 

nodig? Huur dan als lid van ZLTO-deLeye deze 

partytent. 

De huurprijs is €40,00 per dag + borg van €100,00. 

Opbrengsten komen ten goede aan de PR van de afd. 

Hebt U interesse bel dan naar Miriam Witlox 06-

20317290 of mail naar zltodeleye@zlto.nl 

 

 

 

 

 

MENINGEN-SUGGESTIES-VRAGEN-INGEZONDEN 

STUKKEN: 

Suggesties en of ideeën zijn welkom. Deze 

rubriek zal telkens terugkomen in de 

nieuwsbrief en het is de bedoeling dat u als lid 

deze vult.  

Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

 

Wilt u reageren voor de volgende nieuwsbrief?  

Stuur een mail of bel naar redactie: 

zltodeleye@zlto.nl 
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Bestuurssamenstelling ZLTO-De Leye: 

 

Erik van Asten, voorzitter (1) 
Portefeuille Verenigingszaken 
Tel: 06-51785180 

en E-mail : evanasten@agrokleding.nl 
  
Jan van Iersel, Vice-voorzitter (2) 
Portefeuille Rundveehouderij 
Tel 06-22412440 
E-mail: j.van.Iersel@hetnet.nl, 
 

Petra v Balkom, Secretaris (3) 
Biezenmortel 
tel: 013 5111923  
E-mail: petravanbalkom@ziggo.nl.  
  
Harry v d Pasch,  
Penningmeester (Buiten het bestuur) 

Tel: 0411-641524,  
E-mail: hrvdpasch@gmail.com 
  
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Patrick v d Hurk, Bestuurslid (4) 

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling 
Tel: 013 5111792 of 0655761086,  
E-mail: phurk@hetnet.nl 
 
Rud van Herk, Bestuurslid (5) 
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling en  
Verbrede landbouw 

Tel: 06-26888273, 
E-mail: rvherk@pergama.nl 
 
Coen Simons, Bestuurslid (6) 
Contactpersoon gemeente Vught 
tel. 06-20378326,  

E-mail: simons.schoenmakers@planet.nl 
 

Miriam Witlox, Bestuurslid, (7)                                   
Portefeuille Maatschappij (PR-landbouw en 
samenleving) 
Tel:06-20317290 
E-mail: miriam@witloxfokvarkens.nl 

Portefeuillehouders buiten het bestuur:  

Laurens de Bever, laurensdebever@home.nl                  
port. water 

Corrie Maas-Rombouts, corry@staldeblokhoeve.nl                        
port. paardenhouderij 

Rene Simons, info@simonszachtfruit.nl,               
port. fruitteelt 
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