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VOORWOORD 

door Jan van Iersel 

 

Deze keer ben ik aan de beurt om een voorwoord te 

schrijven. Dan is altijd weer de vraag waar ik het 

over moet hebben. Dit keer heb ik daar geen moeite 

mee. Kan ik een klein beetje de frustratie van me 

afschrijven.  Als ik dan vandaag de krant opensla 

staat daar een foto in van gedeputeerde van Hout. 

Dan lopen de koude rillingen al over mij rug. 

Vandaag gaat het over hoe crimineel de boeren zijn 

tegenover drugscriminelen. De volgende keer gaat 

het weer ergens anders over, maar het gaat altijd 

over hoe slecht wij het als boeren doen. Dan zal je 

denken hij weet niet beter, maar dat is het hem nu 

juist. Hij weet héél goed waar hij mee bezig is en dat 

is om te zorgen dat er zoveel mogelijk boeren het 

veld ruimen, dat denk ik eigenlijk. Zijn uitspraken 

over het stikstofconvenant bevestigen dit. Zo wil hij 

alle stallen ouder dan 15 jaar laten slopen, zonder 

dat daar een financiële compensatie tegen over staat. 

Hij “vergeet” daar bij dat bijna al die stallen een keer 

gerenoveerd  zijn. Als ik naar mijn eigen stal kijk  

zijn de roosters , boxen, voerhek vernieuwd en heb 

ik  een robot geplaatst. Deze investeringen zijn 

allemaal nog niet afgeschreven. Tijdens het 

afgelopen Rebirth Festival bleek dat er meerdere 

collega-boeren met dezelfde frustratie rondlopen. 

Ook zei vinden dat van Hout een halt toegeroepen 

moet worden, en dan niet alleen met woorden, maar 

ook met daden. Dit gaat mij vooralsnog een stapje te 

ver. We moeten dit proberen om via (politiek) 

overleg tot een goede oplossing te komen. Zo heeft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de gemeente Haaren een door mij ingediende motie 

om van Hout terug te fluiten volledig gesteund, en dit 

verder verspreid naar andere Brabantse gemeentes. 

Er zijn verschillende gemeentes die deze motie ook 

aangenomen hebben en doorgestuurd hebben naar 

de provincie. In juni wordt de stikstofverordening 

behandeld in de Provinciale Staten en ik hoop dat 

niet alleen het CDA maar ook andere politieke 

partijen van Hout terug fluiten. Wat provinciaal (nog) 

niet lukt krijg ik in de gemeenteraad wel steun voor 

de boeren. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt 

aan de VAB’s . Hierin wordt er door de gemeente 

Haaren samengewerkt met de ZLTO en de Rabobank. 

Verder is het ook gelukt om de geurverordening zo 

aan te passen, dat er voor enkele melkveebedrijven 

meer ruimte komt. Dit hebben we bij de gemeente 

Haaren voor elkaar gekregen omdat deze gemeente 

meedenkt met de Agrarische ondernemers. Het 

Agrarische bedrijfsleven zorgt samen met de zorg 

voor de meeste banen in de gemeente Haaren. 

 

Gr. Jan van Iersel 
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VERSLAG JAARVERGADERING 21 MAART 2017 

Na binnenkomst in de gezellige ruimte bij 

pergama stond de koffie al klaar. Hierna begon 

de rondleiding door de vakantiehuizen 

Tramuntane en Jules Verne.  

Beide een beleving, en alles in de stijl van het 

ballonvaren. Kijk maar eens op www.pergama.nl. 

 

Daarna volgt de opening door de voorzitter Erik van 

Asten, die nu een jaar voorzitter is en terugblikt op 

het afgelopen jaar. Drie nieuwe bestuursleden, 

nieuwe voorzitter en alles draait op dit moment goed. 

In de media zijn bijna alle sectoren “de klos” en 

daarom proberen wij als boeren steeds in gesprek te 

blijven. Wij zijn nuchtere mensen die hun gezonde 

boerenverstand gebruiken. 

Hierna volgt het filmpje van Hans Huibers met als 

titel: “Boeren hebben een oplossing”. De strekking 

hiervan is dat boeren-burgers en buitenlui niet 

zonder elkaar kunnen. 

Hierna klimt Rud op het kistje en verteld zijn verhaal, 

pergama de geschiedenis en zijn trots op boeren. En 

ook Erik met zijn versie van “boeren hebben de 

oplossing”. 

Het programma van de jaarvergadering staat op 

onze afdelingssite van Zlto, ga naar Zlto en gaat naar 

afdeling De Leye, onder het kopje “nieuws” staat de 

presentatie. 

 

De vergadering in het kort: 

Kasverslag: de contributie blijft op peil, door de 

oogstdankviering zijn er in 2016 meer kosten 

geweest. Loeren bij de boeren heeft een zeer 

positieve uitstraling en is goede pr. De 

vacatievergoedingen zijn hoger, meer bestuursleden 

en er is meer vergaderd. Conclusie: dit kan zo nog 

een aantal jaren verder!! 

Kascontrole waren Frank Pulskens en Frans 

Brekelmans, bij deze dank. Voor 2017 worden het 

Frank Pulskens en Jeroen van Overbeek. 

Hierna volgde een terugblik op onze activiteiten, een 

vooruitblik en de uitslag van de gehouden enquête. 

(zie hiervoor de presentatie op de site: www.zlto.nl , 

ga naar afdeling de leye, kijk bij het onderwerp 

nieuws en klik op de presentatie). 

 

 

 

 

 

Bij de bestuursverkiezing werden Jan van Iersel en 

Patrick vd Hurk per acclamatie gekozen voor nog een 

aantal jaren. 

 

Hierna volgde nog een filpmje over het samedi 

projekt, een projekt van ZLTO om dierenartsen en 

huisartsen samen te brengen, door samen in contact 

te blijven, samen de beste zorg voor mens en dier. 

 

Rondvraag: Weer komt het onderwerp jeugd aan 

bod, hoe kunnen we die meer bij onze vereniging 

betrekken. Rud van Herk wil hier graag met Jan 

Mathijssen in overleg. 

 

 

 

Hidde Hoetink hiels een presentatie over wildschade:  

 

Altijd de schade melden, als het niet bekend is, 

wordt het ook niet meegenomen in de cijfers, 

en wordt het beleid vastgesteld op onjuiste 

cijfers. Melden via: www.faunaschade.nl, bij vragen 

hidde bellen: 06-21232612 of hidde.hoetink@zlto.nl  

Provincie is verantwoordelijk voor beheer en schade 

bestrijding. Je kunt/ mag afspraken maken met de 

jager van je perceel. 

 

Hierna werd de vergadering gesloten met een 

gezellig samenzijn. 
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JUBILARISSEN 

Tijdens de jaarvergadering zijn er enkele leden 

gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. 

Helaas was niet iedereen in de gelegenheid om deze 

avond aanwezig te zijn. Onderstaande jubilarissen 

hebben inmiddels hun geschenk in ontvangst 

genomen. 

60 jaar lid: Dhr.J. van de Struijk uit Esch 

50 jaar lid: Dhr. J.G. Sterke, Tempeliersweg, Haaren                   

Dhr.F van Hooft, Belversestraat, Haaren 

Dhr. A van Rooij, Groenendaal 1, Esch 

40 jaar lid: Dhr. Peter Kuipers, Helvoirt 

                  Dhr. Rien de Bie, Esch 

        Dhr. Bart van Esch, Helvoirt 

        Dhr. Jan Schuurmans, Helvoirt 

 

Jubilaris Dhr. Bart van Esch 

 

                                Jubilaris Dhr. Jan Schuurmans 

 

 

Jubilaris Dhr. Bart van Esch 

 

 

 

ONDERNEMERSAVOND GEMEENTE HAAREN 

De presentatie vindt u terug op de website van 

zltodeleye.nl Uit de presentatie kwam duidelijk 

naar voren dat de agrararische sector een 

belangrijke economische pijler is voor de 

gemeente Haaren. 

Het vervolg: wat doen we ermee als ondernemer?? 

Naast agrarische bedrijven waren er veel mkb-

bedrijven. De gemeente gaat op korte termijn een 

stakeholdersoverleg houden. ZLTO de leye heeft 

aangegeven hieraan mee te willen doen voor de 

sectoren Agrarisch-Boomteelt-Toerisme en Recreatie                                                                                            

 

 
WEIDEVOGELCONVENANT GEMEENTE VUGHT: 
Het betreft gebied de Gemeint. 

Vanuit gemeente Vught is het verzoek 

gekomen om dit convenant te 

ondertekenen. Toch zitten er nog haken en 

ogen aan. Het is prima om weidevogels te 

beshermen maar wij als ZLTO kunnen niet 

tekenen voor induviduele leden.  

Coen Simons gaat belanghebbende 

ondernemers hierover informeren middels een 

huiskamergesprek. 
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VERVOLG KENNISMAKINGSGESPREK GEMEENTE 

VUGHT: 

Het gesprek met wethouder Pennings van de 

gemeente Vught vindt plaats op 1 mei. Coen, Erik en 

Hidde zijn hierbij aanwezig. 

 

 

 

LEDENBETROKKENHEID 

Als bestuur vinden we het belangrijk om dicht 

bij onze leden te staan en te weten wat onze 

leden bezighoudt, en op welke manier we 

samen verder kunnen komen. 

Hiervoor gaan Erik en Miriam binnenkort 

huiskamergesprekken houden met enkele leden uit 

verschillende sectoren. We hopen zo een beter beeld 

te krijgen wat de wensen en verwachtingen van onze 

leden zijn, zodat we hier onze activiteiten op aan 

kunnen passen.  

 

 

 

 

CAMPINA OPEN BOERDERIJDAGEN! 

 
 

 

 
Familie Vermeer (Sjef-Jacoliene en Sander) 

doen op 5 juni mee met de Campina Open 

Boerderijdagen. 

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u dit bedrijf 

bezoeken aan de koolhofweg 1 in Haaren. 

Leuk om eens een kijkje te gaan nemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende bestuursvergaderingen:  

• 9 mei 

• 13 juni   

• 11 juli 

 

Als U behoefte heeft om eens tijdens een 

vergadering te komen luisteren of als u 

onderwerpen in wilt brengen laat het ons 

weten, wij maken graag tijd voor U vrij. 

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 
 
  
proeven.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dit jaar wordt Loeren bij de Boeren gehouden in 

het voorjaar op 11 juni a.s op 3 locaties in 

Cromvoirt en Helvoirt. Dit jaar voor de 5e keer! 

In juni omdat enkele activiteiten op deze bedrijven in 

het voorjaar plaatsvinden. 

De 2 Deelnemende bedrijven zijn: 

 

Vleesveebedrijf Weivlees 

van Toon en Dianne Van Rooy, 

Lambertusstraat 108 in Cromvoirt. 

 

Paardenpension Zorgstal Helvoirt 

van Frank en Miriam van der Sande, 

Nieuwkuijkseweg 26 in Helvoirt. 

 

Aspergebedrijf (winkel) van der Sande,  

De Gijzel 43 in Helvoirt. 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Zonder u hulp is het organiseren van een 
Opendag als Loeren bij de Boeren niet mogelijk. 
Helpt U een handje mee? 
 

Wij zijn nog op zoek naar: 
• een Tractorchauffeur (voor de huifkar) 
• enkele huifkarbegeleiders 
• Parkeerhulpen 
• Verkeersbegeleiders 

• Mensen die routeborden kunnen plaatsen op 

zondagmorgen. 
 
 

Wilt u graag een bijdrage leveren? 
Meld je dan aan via zltodeleye@zlto.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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

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 wekelijkse 

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. 
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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 

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