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SAMEDI-PROJECT 

WE GAAN ALS AFDELING MEEDOEN AAN HET 

ZLTO-PROJECT SAMEDI; PLAATSELIJKE 

SAMENWERKING MEDICI (HUISARTSEN), 

DIERENARTSEN EN VEEHOUDERS. Het project 

wordt gestart in Haaren en zal later indien mogelijk 

uitgerold worden over heel de afdeling. 
 

VAB BELEID GEMEENTE HAAREN  

OP 20 EN 28 SEPTEMBER ZIJN TWEE AVONDEN 

OVER DE VRIJKOMENDE AGRARISCHE 

BEBOUWING GEWEEST.  

DEZE WAREN BEIDE DRUK BEZOCHT. 

Als ZLTO de Leye zijn we net als andere partijen al 

vroeg betrokken bij de invulling van het beleid. Zie 

hier onze standpunten. 

 

N 65 

BINNENKORT BEGINNEN WE MET EEN 

KLANKGROEP IVM WIJZIGINGEN VAN DE N65. 

Het lijkt ons zinvol om hier met enkele betrokken 

ondernemers over te sparren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEN POLITIEK HAAREN EN VUGHT 

BINNENKORT WORDEN ER WEER GESPREKKEN 

GEVOERD MET POLITIEKE PARTIJEN UIT 

HAAREN EN VUGHT.  

Ons streven is dit 2x per jaar te doen. 

Hebt u nog aandachtspunten? Laat het ons weten. 

 

ONS LEDENAANTAL GROEIT WEER! 

 

INFORMATIEAVOND ASBEST 

BRANDVEILIGHEID VERZEKEREN 

OP WOENSDAG 2 NOVEMBER ORGANISEREN WE 

SAMEN MET AFD. ST. MICHIELSGESTEL-AFD. 

BOXTEL-LIEMPDE EN AFD. MIDDEN-MAASLAND 

EEN INFORMATIEVE AVOND OVER ASBEST – 

BRANDVEILIGHEID EN VERZEKEREN. 

Deze avond wordt gehouden in Agri-food plaza in 

Den Bosch (hoofdkantoor ZLTO). U ontvangt hier 

binnenkort een uitnodiging van. 

Op een later tijdstip zal er in samenwerking met div. 

Brandweercorpsen een praktijkavond gehouden 

worden in onze eigen afdeling.  

 

Volgende bestuursvergadering 18 okt. a.s 

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. 

September 2016 

 

Inhoud:          

• Voorwoord 

• Van de Bestuurstafel 

o Samedi project  

o Vab Beleid gemeente    

Haaren 

o Klankbordgroep N-65 

o Contact Politiek 

o Ledenaantal groeit 

o Info-avond Asbest-

Brandveiligheid-

verzekeren 

•     Verslag Jongerenbijeenkomst 

•     Verslag Oogstfeest 

• Verslag Loeren bij de Boeren 

2016 

• website 

• Verhuur Partytent 

• Suggesties, ingekomen stukken 

• Bestuurssamenstelling 
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 “It’s not just farming, it’s 
business”, daar sloot Phil Hogan,  

Eurocommissaris landbouw, onze kennismaking 

mee af 13 juli.  

We kregen de kans om met hem te praten over 

de marktsituatie en onze toekomst en die kans 

krijg je niet vaak bij Phil. Waarom hij voor ons 

wel tijd had gemaakt? Vanwege onze lobbyist, 

het innovatieve Nederland en omdat we met 

een mooie club van jonge boeren vanuit 

verschillende sectoren in Brussel waren.  

 

Vandaag stonden jonge mensen echt centraal. 

Niet alleen wij als groep maar ook Koert 

Verkerk (lobbyist LTO Nederland) en Jan 

Huitema (Europarlementariër VVD) die ons 

ontvingen. Samen gingen wij in gesprek over 

het ‘werken in Brussel’ en de jarenlange 

trajecten van wetsvoorstellen. Ook spraken we 

over de actuele thema’s zoals imago, 

marktpositie en klimaat.  

 

Koert Verkerk en Jan Huitema legden ons 

haarfijn uit hoe ‘werken in Brussel’ werkt. Zo 

heb je de Europese Commissie, Europarlement 

en de Raad van ministers. Alleen de Europese 

Commissie mag wetsvoorstellen indienen en 

juist daarom is het als lobbyist zo belangrijk om 

ver voor het uitbrengen van het wetsvoorstel 

met partijen in gesprek te gaan, op hun netvlies 

te staan, coalities te vormen en met eigen 

ideeën te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koert vertelde dat Nederlanders eigenlijk de 

kunst van goed lobbyen nog niet begrijpen. We 

zijn pas kort van tevoren aanwezig, gooien onze 

mening met bijbehorende argumenten direct op 

tafel en eten onze boterhammetjes gewoon op 

tijdens de vergadering. Dit in tegenstelling tot 

andere landen die al een avond van tevoren 

naar Brussel komen en op die avond al met 

andere landen een biertje drinken en informeel 

beslissingen nemen. 

 

Wat wij vooral hebben geleerd is dat we 

gevraagd en ongevraagd commentaar en tips 

mogen geven aan Koert en Jan om hun 

gesprekken in Brussel te voeden. We merkten 

ook dat er in Brussel ongelofelijk veel voor ons 

als agrarische sector gelobbyed wordt. Dat ze 

hier meer over moeten communiceren, daar 

waren we het allemaal over eens. 

 

Om deze fantastische dag goed af te sluiten 

konden we niks beters doen dan een biertje 

drinken en een hamburger eten met Koert, Jan 

en Tjerk. Dit deden we in één van de tentjes in 

Brussel waar ze volgens sommigen ‘niks willen 

verkopen’. De dag kon bijna niet beter 

afgesloten worden dan met een ‘Houdoe’ van de 

Friese Jan Huitema.  

 

Iedereen bedankt voor de geweldige dag en tot 

snel! 

 

Froukje Kooter. 

 

Jong ZLTO ging naar Brussel! 
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FOTOVERSLAG OOGSTFEEST 

 

Op 11 september zijn we de dag begonnen met 

het Nieuwe Oogstfeest. Een mooie viering met 

een andere opzet. Bezoekers konden luisteren 

naar inspirerende verhalen van ondernemers, 

bijpassenden liederen die gezongen werden 

door muziekgroep N-Joy en zij werden zelf aan 

het denken gezet door prikkelende vragen 

waarmee ze in gesprek konden gaan met hun 

buurman/vrouw. 

Vele complimenten hebben we mogen 

ontvangen over de opzet/decoratie en zeer 

zeker ook de invulling van de viering. 

Dank hiervoor aan alle vrijwilligers/leden die 

hieraan bijgedragen hebben zoals o.a. enkele 

boomkwekers/bloemisterij die met 

bloem/plantmateriaal een prachtig decor 

verzorgd hebben en vele leden die producten 

beschikbaar stelden om te proeven, de sprekers 

met hun inspirerende verhalen, alle kinderen 

die geholpen hebben met het tafeldekken en 

collecte. 

De opbrengst van de collecte is geschonken aan 

de Voedselbank: een mooie opbrengst van 

€230,87 

Na afloop ontving iedereen een warm 

worstenbroodje aangeboden door oud-NCB 

leden uit Vught. Helaas was de opkomst van de 

genodigden zeer gering…nog geen 100 

bezoekers terwijl we op 400 personen geteld 

hadden. 

 

 

  

Eric v Asten verteld wat hem drijft  

 in zijn ondernemerschap. 

 

 

Het verhaal van de Vaas en de Stenen door: Jan vd 

Ven en uitgebeeld door Jolijn vd Hurk. Wat is het 

belangrijkste in je leven?  
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Gezellig samen rond de lange picknicktafels 

 

 

 
Taco Baatte (ex-client Nova-Farm-Grip) vertelde wat 
de Boerderij hem had gebracht. Taco werkt alweer 
enige jaren zelfstandig als dierenverzorger op div. 
boerderijen. 
 

 
Muziekgroep N-Joy zorgde voor passende muziek 

 

 
Marloes Vermeer begeleide de viering en zette 
bezoekers aan het nadenken aan de hand van o.a. 
vragen zoals: wat brengt de groene ruimte voor jou? 

  
Tafels mooi versiert en gedekt met producten van 
leden om samen van al het goede van de oogst te 
proeven.  
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VERSLAG LOEREN BIJ DE BOEREN 2016 

 

WEER EEN GESLAAGDE 4E EDITIE VAN LOEREN 

BIJ DE BOEREN.  

Het was een gezellige drukte op de bedrijven. De 3 

bedrijven hadden het keurig netjes voor elkaar! 

Rond de 1300-1500 bezoekers hebben de bedrijven 

bezocht. Heel veel positieve reacties mogen 

ontvangen.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ter ere van het Oogstfeest gaf Dorsclub de 

Stofvreters deze dag div. demonstraties  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zltodeleye.nl/
mailto:zltodeleye@zlto.nl
mailto:zltodeleye@zlto.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fJY9g2aUDn4o_M&tbnid=vyiJ_GbKirnbpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=949550&ei=Q0UuUqOyLYWI0AXVw4GAAw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFBu2UXATaZjyt0ydGzqU-pNgcivg&ust=1378850353746750
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fJY9g2aUDn4o_M&tbnid=vyiJ_GbKirnbpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=949550&ei=Q0UuUqOyLYWI0AXVw4GAAw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFBu2UXATaZjyt0ydGzqU-pNgcivg&ust=1378850353746750
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bOnl3QZO-LN2yM&tbnid=M-ilMqaARFB1CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kesanhaber.net/&ei=pCVnU9_ZNcT3O_ObgcAI&bvm=bv.65788261,d.ZWU&psig=AFQjCNEko1yelNnUmvawZMXicxugEggZow&ust=1399354952219255


 

 

 

Nieuws uit afdeling De Leye 

maart 2017 

 

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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