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VOORWOORD DOOR ERIC V. ASTEN 

  

Beste leden, 

 

Allereerst wil ik iedereen het beste wensen 

voor 2016. Hopelijk wordt het een jaar dat 

voorspoedig verloopt. 2015 hebben we gehad 

en iedereen heeft met de feestdagen terug 

gekeken op het afgelopen jaar.   

2015 heeft in de land en tuinbouw een jaar van 

extremen gehad. De melkprijs daalde tot een 

zorgelijk niveau en de varkens en biggenprijzen 

zorgen voor een historisch dal in de varkenscyclus.  

2015 is voor ons ook het jaar geweest dat we met 

ons bedrijf mee hebben gedaan aan Loeren bij de 

Boeren. Na een grote twijfel om mee te doen, 

hebben we toch ja gezegd. En ja om als bestuurslid 

nee te zeggen is natuurlijk ook wat moeilijker. We 

hebben nog wat verbouwd en geruimd en gepoetst 

en alles was op tijd klaar. De dag zelf was grandioos. 

Vele leden en collega’s hebben meegeholpen en we 

hebben vele bezoekers mogen ontvangen. Wat ik het 

mooiste vond aan deze dag was dat we weer eens 

TROTS op ons bedrijf konden zijn. De collega’s die 

meehielpen stonden allemaal trots te vertellen in de 

stal tijdens de rondleiding en alle bezoekers waren 

positief. Het was mooi om in de stal tussen de dieren 

uit te kunnen leggen hoe het er in een varkensstal 

aan toe gaat.  

En dat woord TROTS is datgene waar ik  de laatste 

jaren ook het meesten aan moet denken. Het valt 

niet mee om trots te blijven.  Want je krijgt in de 

media veel negatieve berichten over de landbouw.     

 

 

 

 

 

 

We hebben allemaal gekozen voor ons beroep omdat 

we dat graag doen, we er goed in zijn en omdat we 

er trots op zijn.  

Kilo knaller, dierenleed, milieu vervuiling, iedereen 

heeft wel een mening en die wordt gevormd door 

partijen als wakker dier, Milieu defensie etc etc etc.   

Vaak onterecht maar hoe meer je er tegenin gaat 

hoe erger het lijkt te worden. Negatief nieuws telt 

vandaag de dag. Iets goed wordt niet meer als 

nieuws gezien. Dat telt niet alleen voor ons als 

landbouw maar voor alles. Helaas loopt de politiek 

achter deze roepers aan.  

Kom ik toch nog even terug op Loeren bij de Boeren. 

Nog steeds worden we er over aangesproken. Wat 

mooi en interessant was het. Wat een mooi bedrijf 

hebben jullie. Wat leuk opgezet samen met de buren 

en met de huifkar naar een plantenkweker. Is dat elk 

jaar?  En ga zo maar door. En dan kun je toch weer 

trots zijn, en dat is  niet in geld uit te drukken. Het is 

voor elk bedrijf een keer goed om aan je omgeving 

te laten zien waar je mee bezig bent. Je krijgt hulp 

van onze PR commissie. Ik hoop dat Loeren bij de 

Boeren een mooie roulatie blijft van al onze bedrijven 

in de Leye.  

 

Bestuurlijk is onze afdeling al een aantal jaren in 

dezelfde samenstelling. Een paar keer hebben we 

geprobeerd om verversing binnen ons bestuur te 

krijgen. Dat is toen niet gelukt. Nu hebben Jan 
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Scherders en Johan Pijnenburg aangegeven toch echt 

te gaan stoppen. Er is een vertrouwens commissie 

ingesteld en we hopen op de jaarvergadering nieuwe 

bestuursleden te mogen verwelkomen. Dat is nodig. 

Niet omdat we het nu niet goed doen, maar nieuwe 

inzichten zijn van harte welkom en regelmatig nodig. 

Graag zie ik jullie op de jaarvergadering om de 

nieuwe bestuursleden te verwelkomen. 

 

Erik van Asten 

 

volgende bestuursvergadering:  17 februari ‘16 

  

    

 

 

 

CARNAVALSPANDOEK 

 

Vanuit ZLTO den Bosch zijn er spandoeken 

gemaakt met de tekst:  

“Boeren en Tuinders? Ook onmisbaar met 

carnaval!” 

Dit met als doel om burgers erop te attenderen dat 

boeren belangrijk zijn bij het vieren van carnaval, 

denk aan bouwlocaties-trekkende voertuigen enz. 

 

 

JONGERENBIJEENKOMST 

“MAAK WERK VAN JE TOEKOMST!”  

Agrarisch ondernemen, vandaag en morgen 

 

Op Maandag 22 februari organiseert ZLTO de 

Leye in samenwerking met afdeling De Hilver, 

afdeling Hart van Brabant en de Rabobank een 

jongerenbijeenkomst. 

In onze regio werken stiekem meer jonge 
ondernemers dan je denkt. Vandaar een uitgelegen 
kans om elkaar beter te leren kennen tijdens een 
inspirerend en gezellig bedrijfsbezoek.  

 
We zijn te gast op het bedrijf van Toine Brock in 
Oisterwijk. Hier starten we om 20.00 uur met een 
rondleiding door het bedrijf Tobroco, hierna zal 
‘ondernemer van het jaar 2015’, Toine Brock een 
presentatie geven over succesvol ondernemen. 

Daarnaast wordt er een discussie gevoerd aan de 

hand van een aantal stellingen. 
Het is een druk programma deze avond dus zorg dat 
je op tijd bent.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wij zoeken nog een geschikte locatie voor dit 
spandoek. 

Hebt U interesse om een carnavalsspandoek te 

plaatsen? Laat het ons z.s.m. weten via 
zltodeleye@zlto.nl of bel: 0620307189 
 
 
 
 

 
 
 
De avond wordt afgesloten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Daarnaast is deze borrel een 
kans om andere jonge ondernemers uit de omgeving 
beter te leren kennen. Het belooft een gezellige 

avond te worden op een unieke locatie. Neem gerust 

je buurman, vriend/vriendin, broer/zus of partner 
mee.  
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben? 
Stuur dan een mailtje naar 
agrarischejongerenAB@outlook.com  
 

Wegens beperkt aantal plaatsen kun je jezelf 
opgeven tot 10 februari aanstaande.  
 
Tot dan!  
 
Dennis van Balkom, Rik Janssen, Tim van Gestel, 

Sjors Vromans, Harm Leijten, Joris op het Hoog, 

Elsemieke Wolfs en Tim van Gorp. 

 

Stuur deze uitnodiging gerust door naar 

geïnteresseerde jongeren die nog niet op de  

hoogte zijn van deze bijeenkomst. 

 

mailto:zltodeleye@zlto.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=woDr66LR2vlQQM&tbnid=Bf_90oYsBBB7EM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vvzuidhorn.nl/club/nieuws/02/2014&ei=tpExVJz0MIfIPI7ZgbAF&bvm=bv.76802529,d.d2s&psig=AFQjCNFvSZPeTJez3Wm7baumLwaPuNz0Jw&ust=1412621027105855
http://www.tobroco.nl/
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OPEN OOR EN OOG 

 

Als gevolg van aanhoudend lage 
opbrengstprijzen voor zowel biggen als 
vleesvarkens komen steeds meer 
varkensbedrijven in liquiditeitsproblemen.  
Voor individuele bedrijven betekent dat gezocht 
wordt naar oplossingen via herfinanciering bij de 
bank, kredieten bij bijvoorbeeld veevoerbedrijven of 

anders.  
 

De ZLTO heeft de mogelijkheid om individuele 
bedrijven te ondersteunen middels een quick-scan. 
Op basis daarvan kunnen mogelijke 
oplossingsrichtingen worden verkend. 
 

Door leden varkenshouders kan daarvoor contact 
worden opgenomen met Antoon Sanders, 
antoon.sanders@zlto.nl of Adri van de Plas, 
adri.van.de.plas@zlto.nl of via optipig@zlto.nl. 
Een eerste bezoek is gratis en verder ook 
vrijblijvend. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
JAARVERGADERING OP LOCATIE 

 
De jaarvergaderdering van ZLTO de Leye wordt dit 
jaar gehouden op Woensdag 9 maart a.s. om 20:00u 
Dit keer als locatie de 
Brandweerkazerne/gemeentewerf te Haaren. 
We nemen deze vergadering tevens afscheid  van de 

Voorzitter Jan Scherders en bestuurslid Johan 
Pijnenburg. Ook zullen er enkele nieuwe 
bestuursleden aan u voorgesteld worden. 
 
Tijdens deze jaarvergadering zal Agrifoodcapital een 
presentatie geven. Benieuwd? Kijk op 

www.agrifoodcapital.nl 

 
 
 
 
 

 

Verder constateert de vakgroep Varkenshouderij 
ZLTO dat door de malaise een toenemend aantal 
varkenshouders die ook persoonlijke problemen of 
problemen in hun relatie en/of gezin ondervinden. 
Ook in dat geval heeft de ZLTO mogelijkheden om 
ondersteuning te verlenen. Dan kan een beroep 
worden gedaan op de sociaal werkers Willem Leys: 

willem.leys@zlto.nl, 06-29520242 (Zeeland, West 
Brabant) of Peter Greijmans: 
peter.greijmans@zlto.nl, 06-29520293 (Oost 
Brabant, Zuid Gelderland)  

 
Graag willen wij u namens de ZLTO-Afdeling vragen 

om oor en oog open te houden voor mogelijke 
problemen. Ingeval van vragen of onduidelijkheden 
kan ook direct contact worden opgenomen met Jos 
Peerlings: jos.peerlings@zlto.nl, 06-21212426. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 
 

William Meulendijks, vakgroep voorzitter ZLTO 
varkenshouderij 
                        
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:antoon.sanders@zlto.nl
mailto:antoon.sanders@zlto.nl
mailto:adri.van.de.plas@zlto.nl
mailto:adri.van.de.plas@zlto.nl
mailto:optipig@zlto.nl
http://www.agrifoodcapital.nl/
mailto:willem.leys@zlto.nl
mailto:willem.leys@zlto.nl
mailto:peter.greijmans@zlto.nl
mailto:peter.greijmans@zlto.nl
mailto:jos.peerlings@zlto.nl
mailto:jos.peerlings@zlto.nl
mailto:jos.peerlings@zlto.nl
http://www.agrifoodcapital.nl/nl/
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Voorzitter vakgroep Varkenshouderij ZLTO 
  

 

        

 
 

 

 

AAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE 

HAAREN  
UITNODIGING DUURZAAMHEIDSBIJEENKOMST  

In samenwerking met de coöperatie DEH (Duurzame 
Energie Haaren) organiseert de gemeente Haaren 
een inspiratie-bijeenkomst over duurzaamheid.  
Graag nodigen wij u en uw leden hiervoor uit op 
donderdag 25 februari in het gemeentehuis. 

Deze bijeenkomst is de aftrap van een programma 
dat ontwikkeld gaat worden om van de gemeente 
Haaren een echte duurzame samenleving te maken, 
waarbij u en uw ideeën een rol spelen.  

 
De overeenkomst van de klimaattop van december in 
Parijs geeft richting. De echte verduurzaming moet 
komen van u en ons, van individuele burgers, 

organisaties en bedrijven. Op lokaal niveau en 

passend bij de maat van onze gemeente en onze 
dorpen. Daar gaan wij in Haaren volop aan werken 
en we hebben u daar bij nodig!  
 
Er is ruimte voor alle aspecten van 
duurzaamheid. Heeft u ideeën, wilt u meedoen, 
wilt u meteen aan de slag, heeft u 

belangstelling of wilt u gewoon komen 
luisteren? Kom dan naar het gemeentehuis op 
25 februari.  
 
HET PROGRAMMA  
De bijeenkomst begint om 17.30. Etenstijd? Geen 

probleem, we serveren broodjes en soep van onze 

duinboeren.  
De avond wordt geopend door burgemeester 
Jeannette Zwijnenburg en avondvoorzitter Jan 
Hendrik Ockels.  
 
Tijdens het eerste deel van de avond mag u vooral 

luisteren naar en leren van 
duurzaamheidsdeskundigen uit de dagelijkse 
praktijk:  

 
van het symposium.  

en heeft duurzame energie en de transitie van de 

landbouw in haar portefeuille. Deze jonge politica 
heeft een inspirerende ambitie om de 

noodzakelijke transities in Brabant daadwerkelijk 
aan te pakken.  

van Iersel compost, producent van 100% 

natuurlijke (organische) meststoffen en 
bodembedekkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elen.nl., dat in korte                         

tijd is uitgegroeid tot het grootste Nederlandse 
crowdfundingplatform voor zonne-energie.  

organisatie voor duurzaamheid en innovatie die 
Nederland, samen met bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties en particulieren, 
sneller duurzaam wil maken.  
 
Vervolgens is het uw beurt:  
De deelnemers gaan uiteen om te brainstormen en 

ideeën uit te wisselen over de vier domeinen van 
duurzaamheid: sociaal-cultureel, economisch, 
ecologisch en landbouw/ veeteelt.  
In de grote groep worden de ideeën en resultaten 
van de brainstormsessies teruggekoppeld en worden 

vervolgafspraken gemaakt.  
 

Tot slot vertelt wethouder Eric van den Dungen over 
duurzaamheid in de gemeente Haaren.  
 

Om ongeveer 21.15 sluit de voorzitter de 
bijeenkomst en is er nog tijd voor een informeel 
samenzijn, met een drankje en een hapje. 
 
DUURZAAMHEIDSMARKT  

Tijdens het gehele programma staan er in de hal van 
het gemeentehuis kraampjes met informatie over 
verschillende vormen van en mogelijkheden voor 
duurzaamheid.  

 
AANMELDEN  
U kunt zich voor het symposium aanmelden via 

gemeente@haaren.nl of 0411 62 72 82.  
 
Graag aanmelden voor 19 februari.  
 
Vindt u het ook onze verantwoordelijkheid om 
de aarde gezond door te geven aan onze 

kinderen en kleinkinderen? Kom dan luisteren 
en meepraten op 25 februari.  
U bent van harte welkom.  
 
Graag tot ziens op de 25e,  
D.E.H., in samenwerking met de gemeente Haaren.  
28 januari 2016 
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SPANDOEKEN “WIJ GAAN WEER NAAR BUITEN” 

De lente is weer in aantocht, wat voor veel 

bedrijven betekent dat de koeien binnenkort de 

wei in zullen gaan. Om meer aandacht te 

vestigen op de bijdrage die de Nederlandse 

melkveehouderij biedt aan het landschap, zijn 

vorig jaar door de LTO-vakgroep 

Melkveehouderij spandoeken ontwikkeld met 

de tekst ‘Wij gaan weer naar buiten’. De 

spandoeken hebben een afmeting van 1 * 2 

meter en kosten normaal 20 euro. De ZLTO-

vakgroep Rundveehouderij ondersteunt deze 

actie en wil haar leden deze spandoeken 

aanbieden tegen de helft van de prijs (10 euro 

incl. btw). De ZLTO-vakgroep neemt de andere 

helft voor haar rekening. 

KLIK HIER om een spandoek te bestellen. 

 

 

 

CURSUS “EEN NIEUWE START” VOOR 

BEDRIJFSBEËINDIGERS. 

 

 

Ook in 2016 wordt er vanuit de ZLTO Den Bosch 

deze cursus georganiseerd voor de leden. 

Bedoeld voor die mannen en vrouwen die op de 

arbeidsmarkt weer een nieuwe plaats moeten 

zien te vinden, die bij hen past, na het 

beëindigen van hun bedrijf. Tevens wordt 

aandacht besteed aan de sociaal-emotionele kant van 

de bedrijfsbeëindiging. Voor alle duidelijkheid; het 

gaat niet om diegenen die met pensioen gaan. Daar 

hebben we in het voorjaar de cursus “Pensioen 

Plannen” voor. 

 

 

 

We hopen met deze actie weer een bijdrage te 

leveren aan de zichtbaarheid van de 

melkveehouderijsector. U kunt de spandoeken 

bestellen via onderstaande link. Vervolgens zullen de 

spandoeken begin april thuis worden bezorgd. 

Bestellen is mogelijk tot en met 31 maart en op=op! 

 

 

 

 

Stoppen met het eigen agrarisch bedrijf is een 

definitieve beslissing, met veel onzekerheid en 

ingrijpende veranderingen voor het hele gezin. Het 

afbouwen van het bedrijf is een grote stap om te 

zetten. Het kan het gevolg zijn van een keuze die 

verband houdt met gezondheid, economisch 

perspectief of met het zoeken van een andere 

levensinvulling. Maar een tweede grote stap die gezet 

moet worden is het vinden van een nieuwe baan op 

de arbeidsmarkt. Werk zien te vinden wat bij de 

persoon past en waar een nieuwe uitdaging in te 

vinden is.  

 

Dit jaar zal de cursus voor bedrijfsbeëindigers onder 

de naam “Een Nieuwe Start”  worden georganiseerd 

in het ZLTO-kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Deze 

driedaagse cursus vindt plaats op 29 april, 13 en 27 

mei 2016. In het najaar op 4-18 november en 2 

december 2016 . 

ZLTO-leden, zowel echtparen als alleenstaanden, 

kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor ZLTO-leden is 

deze cursus gratis. 

 

Meer informatie en/of aanmelden via sociaal@zlto.nl, 

of bij Willem Leys (06-29520242 / 

willem.leys@zlto.nl ) of Peter Greijmans (06-

29520293 / peter.greijmans@zlto.nl ) van de 

afdeling Sociaal Werk-ZLTO. 

http://www.zlto.nl/nieuwsbrief/item/15053/spandoeken-wij-gaan-weer-naar-buiten#.Vqoc9XZLKaw.email
mailto:sociaal@zlto.nl
mailto:willem.leys@zlto.nl
mailto:peter.greijmans@zlto.nl
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WAT  DOET ZLTO VOOR HAAR LEDEN? 

 

 

Dit keer deel 4 met als thema “Jouw netwerk” 

4.1 ZLTO afdeling  

4.2 Deelnemen aan (ondernemers)netwerken 

4.3 Inkopen met korting (LTO ledenvoordeel) 

4.4 Hulp van maatschappelijk werkers 

4.5 Weekblad Nieuwe Oogst 

4.6 Nieuwsbrieven op maat 

 

 

4.1 ZLTO afdeling  

Agrarisch ondernemers zijn op de eerste plaats lid 

van de lokale ZLTO afdeling. Daar ontmoeten zij 

vakgenoten, collega boeren en tuinders tijdens 

bijeenkomsten over een thema of voor de 

gezelligheid. De afdeling is het hart van ZLTO en het 

bestuur bestaat uit ‘eigen mensen’.   

 

ZLTO telt momenteel 64 afdelingen in Zeeland, 

Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. De meeste 

afdelingen zijn georganiseerd op gemeentegrenzen. 

Dat is handig, want de belangenbehartiging voor 

‘mijn locatie’ van de ondernemer, heeft in veel 

gevallen met de gemeente te maken. De wethouder 

beslist immers over de vergunning en de 

gemeenteraad maakt het beleid voor het 

buitengebied. 

 

Ondernemers voelen zich ook thuis bij vakgenoten in 

hun eigen dorp of streek. Zij spreken letterlijk 

dezelfde taal. En dat voelt vertrouwd. ZLTO is een 

vereniging met een lange traditie. Meer dan 110 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

Hebt U ook interesse om met Uw bedrijf mee te 

doen met Loeren bij de Boeren 2016? 

Informeer vrijblijvend. Interesse? Laat het ons 

weten via zltodeleye@zlto.nl  

 

 

 

 

 

 

behartigt ZLTO de belangen van agrarisch 

ondernemers en ZLTO stond aan de wieg van vele 

lokale coöperaties, scholen en verenigingen.  

 

ZLTO afdelingen organiseren regelmatig 

bijeenkomsten over lokale actualiteiten en sector 

brede thema’s. Dat kan een bestemmingsplan zijn of 

een nieuwe verordening, aanleg en onderhoud van 

wegen en fietspaden in het buitengebied, recreatie 

en toerisme in de gemeente, maar ook de zorg voor 

gehandicapten en jongeren is tegenwoordig een 

verantwoordelijkheid voor gemeentebesturen.  

 

De gezinsdagen en oogstvieringen zijn ontmoetingen 

waar leden veel waarde aan hechten. 

  

4.2 Deelnemen aan (ondernemers)netwerken 

ZLTO bestuurders en leden zijn actief betrokken bij 

de ondernemers uit andere sectoren in hun directe 

omgeving. Ondernemers onder elkaar kunnen vragen 

hebben voor de lokale politiek en daarin samen 

optrekken. Of soms een spreker uitnodigen die voor 

zowel de agrarische als de niet-agrarisch 

ondernemers interessant is. 

 

Samenwerken in de lokale ondernemersverenigingen 

heeft een meerwaarde voor alle partijen. Zij hebben 

op veel terreinen vergelijkbare vragen waar, als het 

gaat om de vestigingsfactoren, de lokale overheid de 

beslissingen neemt. 

 

Maar ook in het vermarkten van streekproducten of 

het organiseren van een streekfestival met een hoge 

PR waarde voor buurt of dorp kunnen agrarische- en 

niet-agrarische ondernemers vaak heel goed samen 

werken. De streek en het ondernemerschap zijn de 

verbindende elementen. 

 

 

mailto:zltodeleye@zlto.nl
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4.3 Inkopen met korting (LTO ledenvoordeel) 

Met LLTB en LTO Noord samen heeft ZLTO LTO 

ledenvoordeel opgezet. Door groot in te kopen 

kunnen forse kortingen worden bedongen. Voor 

verzekeringen, telefoons of energie. Lid zijn van 

ZLTO heeft directe economische voordelen. 

 

Het voordeel bestaat niet alleen uit financieel 

voordeel maar ook uit service, kwaliteit en gemak. 

Door samen met 40.000 ondernemers die 

aangesloten zijn bij de LTO-verenigingen in te kopen, 

kunnen goede condities worden bedongen. LTO 

Ledenvoordeel heeft altijd de beste deal. Want naast 

een scherpe prijs, zijn ondernemers ook verzekerd 

van extra service.   

 

Met LTO Ledenvoordeel kunnen ondernemers met 

korting verzekeringen afsluiten, krijgen leden korting 

op de inkoop van energie, brandstof en mechanisatie, 

korting op advies over bedrijfsvoering, bij de 

aanschaf van ICT en communicatie-apparatuur en op 

de entree van evenementen en vakinformatie.  

 

 

4.4 Hulp van maatschappelijk werkers 

ZLTO is uniek. De sociale zorg voor leden sneeuwt 

niet onder. ZLTO heeft twee maatschappelijk werkers 

in dienst die leden kunnen bijstaan. Zij kennen de 

sociale wetten, de weg naar hulp en zijn op de eerste 

plaats een luisterend oor. Jaarlijks organiseert ZLTO 

ook bijeenkomsten en cursussen met een sociale 

invalshoek. 

 

Het kan zomaar gebeuren. Het ongeluk zit een klein 

hoekje. Voor je het weet staat de wereld op zijn kop 

en moet er van alles geregeld worden om de 

bedrijfsvoering en het gezin door te laten gaan. En 

dan is een luisterend oor, een ervaren 

maatschappelijk werker, die gratis is, extra gewenst. 

De ZLTO maatschappelijk werkers kennen de land- 

en tuinbouw en de boerencultuur. Zij hebben aan een 

half woord genoeg en kunnen betekenisvol zijn 

tijdens die crisismomenten. 

 

Maar zij organiseren ook bijeenkomsten en cursussen 

voor leden die stil willen staan bij de nabije toekomst 

van hun bedrijf. Samen nadenken, samen de 

verhalen delen helpt veel ondernemers en partner op 

weg.  

 

Het Sociaal Fonds kan in bepaalde situaties ZLTO 

leden ook financieel bijstaan.  

  

 

 

 

4.5 Weekblad Nieuwe Oogst 

Lid worden van ZLTO betekent wekelijks goed en 

uitgebreid geïnformeerd worden over de actualiteit in 

de land- en tuinbouw. In Nieuwe Oogst (editie Zuid) 

vinden ondernemers informatie over hun sector, 

interviews en bedrijfsreportages. Een compleet 

weekblad met actueel land- en tuinbouwnieuws. 

 

De waardering voor Nieuwe Oogst is groot. Dat blijkt 

uit lezersonderzoek steeds weer. ‘Ons blad, maar 

toch onafhankelijk.’ Ondernemers halen voor hun 

bedrijfskeuzes belangrijke informatie, en dat zijn 

bijvoorbeeld ook advertenties, uit de wekelijkse 

Nieuwe Oogst. De dekking is landelijk. Dat betekent 

dat uit alle hoeken van Nederland verhalen van 

ondernemers worden opgetekend. Dus ook van de 

bollenteler of melkveehouder in Noord-Holland of de 

akkerbouwer in Zeeland en varkenshouder in 

Brabant.  

 

De redacteuren zijn goed geïnformeerd en 

combineren hun (vak)kennis met het feit dat ze 

dichtbij de bron opereren: medewerkers en 

bestuurders van (Z)LTO hebben een voorsprong in 

kennis. Zij kunnen uit eerste hand en onafhankelijk 

nieuws brengen. Dagelijks via NieuweOogst.nu, 

wekelijks Nieuwe Oogst op zaterdag. 

 

4.6 Nieuwsbrieven op maat 

Vakgenoten willen graag sector gerelateerd nieuws 

ontvangen en wel zo direct mogelijk. ZLTO geeft 

wekelijks een nieuwsbrief uit die elke ondernemer 

zelf op maat kan samen stellen. Dat wat je wilt 

weten, kom je te weten. 

 

De nieuwsbrieven bevatten kort nieuws, 

aankondigingen van bijeenkomsten die relevant zijn 

voor de sector, en verwijzingen naar andere 

interessante artikelen of diensten van ZLTO. In 

principe verschijnen de nieuwsbrieven wekelijks per 

e-mail, maar als daar toe aanleiding is (bijvoorbeeld 

een Rusland boycot of vogelgriepuitbraak), worden 
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dagelijks nieuwsbrieven verzonden. Ondernemers 

zijn altijd goed op de hoogte van de actualiteit.  

 

Voor meer achtergrond en bedrijfsreportages zijn de 

nieuwsbrieven niet geschikt, daar is Nieuwe Oogst 

voor. 

 

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
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Bestuurssamenstelling ZLTO-De Leye: 

Jan Scherders, voorzitter  
Portefeuille Verenigingszaken 
Tel: 073 5112466 en E-mail: 
majemi_holsteins@hotmail.com 
 
Jan van Iersel, Vice-voorzitter 

Portefeuille Rundveehouderij 
Tel 06-22412440. E-mail: j.van.Iersel@hetnet.nl, 
 
Petra v Balkom, Secretaris 
Biezenmortel 
tel: 013 5111923 e-mail: petravanbalkom@ziggo.nl.  

  
Harry v d Pasch,  
Penningmeester (Buiten het bestuur) 
Tel: 0411-641524,  
E-mail:  hvanderPasch@tele2.nl. 
  
Patrick v d Hurk, Bestuurslid 

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling 
Tel: 013 5111792 of 0655761086,  

e-mail: phurk@hetnet.nl 
 
Johan Pijnenburg, Bestuurslid 
Portefeuille Boomteelt 
Tel: 06-12463068, e-mail: 

johan.pijnenburg@ziggo.nl. 
 
Erik v Asten, Bestuurslid 
Portefeuille Varkenshouderij 
tel.0411-644108, e-mail: evanasten@agrokleding.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders buiten het bestuur:  

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

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

Coen Simons, simons.schoenmakers@planet.nl,       
port. verbrede landbouw 

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

Miriam Witlox, miriam@witloxfokvarkens.nl,                                    
port. Maatschappij  
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mailto:petravanbalkom@ziggo.nl
mailto:hvanderPasch@tele2.nl
mailto:phurk@hetnet.nlJ
mailto:johan.pijnenburg@ziggo.nl
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